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ÏÎÍßÒÒß, ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÒÀ ÏÐÈÍÖÈÏÈ 
ÁÞÄÆÅÒÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÓ ÍÀ Ì²ÑÖÅÂÎÌÓ Ð²ÂÍ² 

Â ÓÊÐÀ¯Í²

В статье исследуются вопросы бюджетно-
го процесса на местном уровне в Украине. Для 
этого дано определение «бюджет» и «процес-
са», проанализированы нормативно-правовые 
акты, определяющие бюджетные отношения 
в Украине. В работе также раскрываются 
стадии и особенности бюджетного процес-
са на местном уровне, исследуются вопросы 
принципов, регулирующих бюджетные право-
отношения и деятельность участников бюд-
жетного процесса как на государственном, 
так и на местном уровнях. Показано соци-
ально-экономическую сущность бюджета, 
он выступает эффективным средством рас-
пределения и перераспределения денежных 
средств между регионами, между социальны-
ми сферами, между производственными и не-
производственными отраслями. В бюджет-
ных отношениях находят свою реализацию 
распределительная и контрольная функции 
государства. Местные бюджеты являются 
составной частью государственного бюджета, 
и от их качества и выполнения зависит ре-
ализация государственного бюджета в целом.
Ключевые слова: бюджет, бюджетный 

процесс, Бюджетный кодекс Украины, бюд-
жетная система, принципы бюджетного 
процесса, стадии бюджетного процесса.

 ÄÅÍ²Ñ Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ - àñï³ðàíò Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

управлінських заходів. Необхідні кошти виді-
ляють із централізованих фондів фінансових 
ресурсів – бюджетів. Ефективне управління 
фінансами державного бюджету та місцевих 
бюджетів є необхідною умовою для прове-
дення необхідних реформ у державі, а також 
для забезпечення стійкого економічного зрос-
тання як усієї країни, так і її окремих регіонів. 
Це обумовлює необхідність додаткових дослі-
джень бюджетного процесу на місцевому рів-
ні в Україні.

Стан наукової розробленості
Радикальні зміни, що відбуваються в со-

ціально-економічному житті України, зокре-
ма в фінансовій системі, ставлять на порядок 
денний питання про новий розвиток адміні-
стративно-правового регулювання бюджет-
ного процесу. Саме тому проблемним питан-
ням розвитку бюджетного процесу присвя-
чені праці таких вчених, як Бандурка О.М., 
Бандурка О.О., Гетьманець О.О., Кирилен-
ко О.П., Кучерявенко М.П., Мельник В.С., 
Петков С.В., Попова С.М., Савченко Л.А., 
Симов’ян С.В. та інших. Але чимало проблем, 
пов’язаних з подальшим розвитком бюджет-
ного процесу на місцевому рівні, поки що за-
лишаються невирішеними.

Метою даної статті є розкриття поняття 
бюджетного процесу та визначення його осо-
бливостей на місцевому рівні, дослідження 
принципів бюджетного процесу та аналіз бю-
джетного законодавства України.

Постановка проблеми
У сучасних умовах реформування, в яких 

опинилася Українська держава, для вико-
нання завдань і функцій, визначених Консти-
туцією України, виникає нагальна потреба 
у фінансовому забезпеченні організаційно-
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Виклад основного матеріалу
Для повного розкриття поняття «бю-

джетний процес» необхідно визначити й оха-
рактеризувати окремо терміни «бюджет» та 
«процес». Поняття «бюджет» у навчальній і 
науковій літературі звичайно вживається як 
матеріальна, економічна і юридична категорії. 
З матеріальної точки зору, бюджет – це цен-
тралізований фонд коштів (для держави або 
органу місцевого самоврядування – для певної 
території), який використовується для забезпе-
чення здійснення виконуваних ними функцій.
Соціально-економічна сутність бюджету 

полягає в тому, що він виступає найважливі-
шим засобом розподілу і перерозподілу гро-
шових коштів між виробничою та невироб-
ничою сферами. У бюджетних відносинах 
знаходить своє віддзеркалення розподільна 
і контрольна функції фінансів. Розподіляючи 
бюджетні ресурси між виробничою та неви-
робничою сферами (в процесі надходження 
і використання коштів), бюджет служить за-
собом контролю за цими процесами, а також 
функціонуванням фінансів у цілому. Бюджет 
є формою організації руху коштів. Таким чи-
ном, бюджет як економічна категорія – це су-
купність суспільних відносин при формуван-
ні, розподілі і використанні централізованого 
фонду грошових коштів на рівні держави та 
органів місцевого самоврядування, необхід-
них державі й місцевому самоврядуванню для 
виконання їх завдань і функцій.
Усі відносини, які виникають у сфері мобі-

лізації, розподілу і використання бюджетних 
коштів, регулюються бюджетно-правовими 
(як видом фінансово-правових) нормами. 
Величезне значення має матеріальне забез-
печення державних функцій, яке здійсню-
ється за допомогою державного бюджету, тому 
він затверджується тільки Верховною Радою 
України у формі закону, що передбачено ст. 92-
Конституції України, а місцеві бюджети – від-
повідними актами місцевих рад. Таким чи-
ном, бюджет як правова категорія є законом 
України, прийнятим єдиним органом зако-
нодавчої влади – Верховною Радою України, 
а на місцях – органами місцевого самовряду-
вання, якими затверджуються основні фінан-
сові плани формування і використання коштів 
для держави в цілому або окремих територій-
[2, с. 87 – 88].

Слово «процес» (лат. processio – рух; ргосеdo 
— проходження) слід розуміти як офіційний 
порядок дій, виконання, обговорення чого-
небудь, як хід, розвиток якого-небудь явища, 
послідовна зміна станів у розвитку чого-не-
будь [2, с. 112] .
Існує безліч точок зору щодо сутності і 

змісту бюджетного процесу. Але більшість 
учених, орієнтуючись на статтю 2 Бюджет-
ного кодексу України, визначає бюджетний 
процес як регламентований бюджетним за-
конодавством процес складання, розгляду, за-
твердження, виконання бюджетів, звітування 
про їх виконання, а також контролю за дотри-
манням бюджетного законодавства [1].
Складання бюджету повинне здійснювати-

ся компетентними органами і в певні, визначені 
законодавством терміни. Порушення термінів – 
це загроза непідготовки закону про Державний 
бюджет України до початку нового бюджетного 
періоду, встановленого Конституцією України. 
У правовій державі новий бюджетний період, 
як і вказано в Конституції України, повинен 
починатися 1 січня й закінчуватися 31 грудня 
того ж року, і всі витрати, з якими неминуче 
пов’язано функціонування держави, повинні 
фінансуватися із затвердженого законом про 
Державний бюджет України нового бюджету в 
розмірах, установлених цим законом. 
При цьому необхідно пам’ятати, що бю-

джет держави або органу місцевого само-
врядування стане ним лише після ухвален-
ня закону або рішення відповідними пред-
ставницькими органами – Верховною Радою 
України або місцевими радами. До такого за-
твердження не мають юридичної сили ні бю-
джет, ні акт про нього, в яких затверджуються 
показники по доходах і видатках, обов’язкові 
до виконання [2, с. 112].
Взагалі-то Бюджетний кодекс України пе-

редбачає, що бюджетне законодавство скла-
дається з:

– Конституції України;
– Бюджетного кодексу України;
– закону про Державний бюджет України;
– інших законів, що регулюють бюджетні 

відносини;
– нормативно-правових актів Кабінету 

Міністрів, прийнятих на підставі та на вико-
нання Бюджетного кодексу України та інших 
законів;
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– нормативно-правових актів органів ви-
конавчої влади, прийнятих на підставі та на 
виконання Бюджетного кодексу України, ін-
ших законів України та нормативно-право-
вих актів Кабінету Міністрів України;

– рішень про місцевий бюджет;
– рішень органів Автономної Республіки 

Крим, місцевих державних адміністрацій, ор-
ганів місцевого самоврядування, прийнятих 
відповідно до Бюджетного кодексу України, 
та нормативно-правових актів, зазначених у 
Бюджетному кодексі України.
Якщо інші нормативно-правові акти ви-

значають бюджетні відносини в Україні інак-
ше, ніж у Бюджетному кодексі України, засто-
совуються відповідні норми Кодексу [1].
Бюджетний кодекс України визначає 

структуру бюджетної системи. Бюджетна сис-
тема України складається з державного та міс-
цевих бюджетів.
Місцевими бюджетами є бюджет Авто-

номної Республіки Крим, обласні, районні та 
бюджети місцевого самоврядування.
Оскільки місцеві бюджети є складовою 

частиною бюджетної системи, то бюджетний 
процес на місцевому рівні – це бюджетні пра-
вовідносини з приводу формування і викорис-
тання фінансових ресурсів для забезпечення 
функцій і повноважень, відповідно, органів 
державної влади, органів влади Автономної 
Республіки Крим, органів місцевого самовря-
дування протягом бюджетного періоду [3].
Весь бюджетний процес ділиться на пев-

ні стадії, тобто етапи діяльності, в результаті 
яких бюджет набуває нових якостей.
У науковій літературі існують декілька 

тверджень про кількість етапів здійснення 
бюджетної діяльності. Бюджетний кодекс 
України в ст. 19 встановлює чотири стадії бю-
джетного процесу: 

1) складання проектів бюджетів;
2) розгляд проекту та прийняття закону 

про Державний бюджет України (рішення 
про місцевий бюджет);

3) виконання бюджету, включаючи вне-
сення змін до закону про Державний бюджет 
України (рішення про місцевий бюджет);

4) підготовка та розгляд звіту про виконання 
бюджету і прийняття рішення щодо нього [1].
На всіх стадіях бюджетного процесу здій-

снюються контроль за дотриманням бюджет-

ного законодавства, аудит та оцінка ефек-
тивності управління бюджетними коштами 
відповідно до законодавства. Учасниками 
бюджетного процесу є органи, установи та 
посадові особи, наділені бюджетними повно-
важеннями (правами та обов’язками з управ-
ління бюджетними коштами) [1].
Окремі науковці, зокрема Жихар О.Б., Ки-

риленко О.П., посилаючись на Бюджетний 
кодекс України, відокремлюють десять прин-
ципів, які визначають основні, вихідні поло-
ження, правила діяльності учасників бюджет-
них відносин. Усі принципи взаємопов’язані, 
що регулюють бюджетні правовідносини і 
діяльність учасників бюджетного процесу як 
на державному, так і на місцевому рівнях. 
Саме дотримання цих принципів визначає 
ефективність бюджетного процесу на всіх 
рівнях. Автори виділяють такі принципи, на 
яких ґрунтується бюджетна система України: 
принципи єдності; збалансованості; самостій-
ності; повноти; обґрунтованості; ефективності 
та результативності; субсидіарності; цільового 
використання бюджетних коштів; справедли-
вості і неупередженості; публічності та прозо-
рості [3].
Зокрема, принцип єдності визначає єд-

ність правової бази, наявність єдиної грошо-
вої системи, єдиного регулювання бюджетних 
відносин, єдиною бюджетною класифікацією, 
єдиного порядку виконання бюджетів та ве-
дення бухгалтерського обліку і звітності. Єд-
ність регулювання бюджетних відносин забез-
печує єдину основу фінансової діяльності дер-
жави і місцевих органів влади і місцевого само-
врядування в рамках чинного законодавства…
Відповідно до принципу самостійності, 

бюджетний процес, який здійснюється на міс-
цевому рівні, є окремою порівняно самостій-
ною складовою національного бюджетного 
процесу, здійснюваного з урахуванням пріо-
ритетів відповідної територіальної громади. 
Бюджетний процес є складовою бюджетної 
політики органів місцевої влади та місцевого 
самоврядування.
Оскільки бюджетний процес на місцево-

му рівні тісно пов’язаний з бюджетним про-
цесом держави, то ступінь взаємозалежності 
визначає ступінь фінансової децентралізації 
відповідних територій. Згідно з юридичними 
нормами, в Україні створені умови для само-
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стійного і незалежного бюджетного процесу 
на місцевому рівні. Однак ці можливості за-
лишаються практично не реалізованими з на-
ступних основних причин:

– надмірна централізація бюджетної сис-
теми України;

– нестабільність вітчизняної нормативно-
правової бази;

– віднесення до компетенції органів міс-
цевого самоврядування повноважень на здій-
снення державних витрат без забезпечення їх 
необхідними джерелами фінансування, тоб-
то наявності так званих «непрофінансованих 
мандатів»;

– недостатній рівень податкової автономії 
місцевого самоврядування;

– незначна фіскальна роль місцевих подат-
ків і зборів;

– високий рівень залежності місцевих бю-
джетів від трансфертів з державного бюджету;

– введення казначейського обслуговуван-
ня місцевих бюджетів у такій формі, яка іс-
тотно обмежує можливості органів місцевого 
самоврядування місцевих фінансових органів 
з управління бюджетними коштами і т.д. [4].
Такі автори, як Роль В.Ф., Сергієнко В.Д., 

Попова С.М., зазначають, що принципи бю-
джетної системи України, встановлені Бю-
джетним кодексом України, звісно, є і прин-
ципами бюджетного процесу, проте бюджет-
ний процес має і свої принципи, без яких 
його існування в сучасній державі було б не-
можливе [3, с. 113].
Усі стадії бюджетного процесу засновані 

на єдиних принципах організації бюджетної 
діяльності і мають відповідну правову регла-
ментацію. Правила складання та виконання 
бюджетів затверджуються в порядку, встанов-
леному Кабінетом Міністрів України. Доходи і 
витрати бюджетів повинні повністю в них відо-
бражатися, їх взаємозалік та компенсація забо-
роняються, окрім винятків, визначених у зако-
нах України. При цьому передача бюджетних 
коштів з одного бюджету до іншого бюджету 
одного і того ж рівня забороняється [3, с. 113].
Важливим моментом бюджетного процесу 

є принцип розділення повноважень Верховної 
Ради України, Верховної Ради АРК, органів 
державної виконавчої влади і органів місце-
вого самоврядування. Цей принцип означає, 
що кожному органові, який бере участь у бю-

джетному процесі, належить певна компетен-
ція, за межі якої він не може виходити. Втру-
чання інших органів та організацій у процес 
складання, затвердження і виконання бюдже-
ту не допускається, крім випадків, зазначених 
у законодавстві [3, с. 114].
До принципів бюджетного процесу на-

лежать і принципи публічності й гласності. 
Бюджетний кодекс України принцип пу-
блічності об’єднує з принципом прозорості. 
Вважається, що принцип гласності ширше 
та включає і прозорість. Принцип гласності 
– обов’язковість обговорення бюджетних ма-
теріалів будь-якого рівня представницькими 
органами. Якщо цей принцип витримується 
відносно бюджету держави, то він не завжди 
може бути виконаний по бюджетах нижчого 
рівня. Що стосується дотримання принципу 
публічності і прозорості, то вони ототожнені з 
принципом гласності [3, с. 114].
На всіх стадіях бюджетного процесу вико-

ристовується принцип спеціалізації показників 
доходів і видатків бюджету будь-якого рівня. 
Він реалізується завдяки застосуванню бю-
джетної класифікації. А бюджетна класифіка-
ція складається з чотирьох частин:

1) класифікація доходів бюджету;
2) класифікація видатків (у тому числі кре-

дитування за мінусом погашення) бюджету;
3) класифікація фінансування бюджету;
4) класифікація боргу[1; 3, с. 115].
Крім зазначеного, ряд авторів виділяють і 

такі принципи, на яких ґрунтується бюджет-
ний процес як реальність уведення до бюдже-
ту показників доходів і видатків; наочність, 
тобто відображення показників бюджетів у 
взаємозв’язку із загальноекономічними по-
казниками в Україні та за її межами шляхом 
використання засобів максимальної інформа-
тивності результатів порівняльного аналізу, 
визначення темпів і пропорцій економічного 
розвитку; а також порівняльність, що полягає 
в систематизації та функціональному угрупу-
ванні доходів і видатків бюджету за певними 
ознаками, які дозволяють здійснювати загаль-
нодержавне й міжнародне зіставлення бю-
джетних даних. Наведений перелік принципів 
не можна розглядати як вичерпний [3, с. 116].
Мельник С. І., Щербина І. Ф., Хансен Дж. 

основними принципами бюджетного процесу 
визнають:
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– встановлення загальних цілей для при-
йняття рішень;

– розробка підходів до досягнення цілей;
– розробка бюджету, що узгоджується з 

підходами до досягнення цілей. Необхідно 
сформувати і затвердити такий бюджет, який 
забезпечить досягнення зазначених цілей, не-
зважаючи на обмеження наявних ресурсів;

– оцінка ефективності та внесення змін до 
фінансового плану. Фінансовий план потрібно 
постійно оцінювати і вносити зміни, щоб до-
сягти певних цілей [3; 5].
Слід зазначити, що бюджетний процес 

часто не збігається з бюджетним періодом, 
адже це тривалий у часі процес, який охоплює 
термін більше двох років. Бюджетний процес 
– це процедура загальнонаціонального змісту 
і має політичний, управлінський, плановий, 
комунікаційний і фінансовий вимірювання. 
Ефективному бюджетного процесу притаман-
ні такі важливі риси:

– включає довгострокову перспективу;
– встановлює зв’язок із загальними органі-

заційними цілями;
– зосереджує бюджетні рішення на ре-

зультатах і наслідках;
– включає і заохочує ефективний діалог із 

зацікавленими особами;
– стимулює суб’єктів приймати правильні 

рішення [5].
У науковій літературі визначають понят-

тя бюджетного циклу. Бюджетний цикл охо-
плює в часовому просторі час бюджетного 
процесу, який триває більше двох років і за-
безпечує виконання всіх чотирьох стадій бю-
джетного процесу.
Відповідно до міжнародних стандартів од-

ним із важливих засобів успішного формуван-
ня бюджету є:

– аналіз показників попереднього бюджет-
ного періоду;

– управління бюджетним процесом поточ-
ного року;

– підготовка бюджету на наступний рік [3].
Згідно з Конституцією України бюджет-

ний період для Державного бюджету України 
за особливих обставин може бути іншим. Це 
ж стосується, враховуючи єдність бюджетної 
системи України та положень Бюджетного 
кодексу, і місцевих бюджетів.

Особливими обставинами, за яких Дер-
жавний бюджет України і місцеві бюджети 
можуть бути затверджені на інший бюджет-
ний період, є введення воєнного стану та над-
звичайного стану в Україні [3].

14 вересня 2018 року Кабінет Міністрів 
України затвердив та направив до Верховної 
ради України проект бюджету на 2019 рік. 
Ним передбачено зменшення видатків на 
утримання органів виконавчої та законодав-
чої влади України: Адміністрацію Президента 
України, Кабінету Міністрів України та Вер-
ховну Раду України.
У бюджеті на 2019 рік уряд заклав збіль-

шення фінансування охорони здоров’я у май-
же півтора рази – на 41%, порівняно з 2018 
роком. Загалом на охорону здоров’я пропо-
нують виділити 37,3 мільярди гривень, з я ких 
15,3 – на надання первинної медичної допо-
моги. Зокрема, на ці цілі уряд пропонує збіль-
шити видатки у майже вдвічі. На лікування 
громадян за кордоном уряд виділив рівно 
стільки, скільки бу ло передбачено у бюджеті 
2018 року – 389,9 мільйонів гривень.
Загальні видатки на освіту, запропоновані 

урядом у проекті бюджету 2019 року, мають 
зрости на 19% та скласти 37,8 мільярдів гри-
вень. Левову частку складуть акаде мічні сти-
пендії студентам – 3,4 мільярди гривень. Зага-
лом обсяг фінансування стипендій у 2019 році 
має зрости на 7% порівняно з 2018 роком, 
проте у порівнянні з 2017 витрати на стипен-
дії зменшаться на 15%.
Чи не найбільше зростання видатків уряд 

пропонує на утримання силових структур ви-
конавчої влади. Зокрема, на МВС планується 
витратити з бюджету на чверть більше, ніж у 
2018 році – 82,3 мільярди гривень. На оборо-
ну уряд передбачає 101,4 мільярди.
При цьому видатки на утримання нових 

антикорупційних інститутів (НАБУ, НАЗК та 
Антикорупційного суду) у 24 рази менші за 
видатки на утримання ГПУ, поліції та СБУ 
і майже вшестеро менші за видатки на утри-
мання податківців.
На соціальну сферу уряд планує спрямува-

ти 177,4 мільярди гривень, що на 27 мільярдів 
більше, ніж у 2018 році. Левова частка соці-
альних видатків – покриття дефіциту збитко-
вого пенсійного фонду. На це уряд виділить 
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SUMMARY 
The article examines the issues of the budget 

process at the local level in Ukraine. For this, the 
defi nition of a “budget” and a “process” is given, 
and normative legal acts defi ning budgetary relations 
in Ukraine are analyzed. The work also reveals 
the stages and features of the budget process at the 
local level, examines issues of principles governing 
budgetary relations and the activities of participants 
in the budget process at both the state and local levels. 
The socioeconomic essence of the budget is shown; it is 
an effective means of distributing and redistributing 
funds between regions, between social spheres, 
between production and non-production sectors. In 
the budgetary relations, the distribution and control 
functions of the state fi nd their realization. Local 
budgets are an integral part of the state budget and 
the implementation of the state budget as a whole 
depends on their quality and implementation.

Key words: budget, budget process, Budget Code 
of Ukraine, budget system, principles of the budget 
process, stages of the budget process.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджуються питання бю-

джетного процесу на місцевому рівні в Украї-
ні. Для цього надано визначення «бюджету» і 
«процесу», проаналізовано нормативно-право-
ві акти, що визначають бюджетні відносини в 
Україні. У роботі також розкриваються стадії 
та особливості бюджетного процесу на місце-
вому рівні, досліджуються питання принци-
пів, що регулюють бюджетні правовідносини 
й діяльність учасників бюджетного процесу як 
на державному, так і на місцевому рівнях. По-
казано соціально-економічну сутність бюдже-
ту, що він виступає найефективнішим засо-
бом розподілу і перерозподілу грошових коштів 
між регіонами, між соціальними сферами, 
між виробничими та невиробничими галузя-
ми. В бюджетних відносинах знаходять свою 
реалізацію розподільна і контрольна функції 
держави. Місцеві бюджети є складовою час-
тиною державного бюджету і від їх якості та 
виконання залежить реалізація державного 
бюджету в цілому. 
Ключові слова: бюджет, бюджетний про-

цес, Бюджетний кодекс України, бюджетна 
система, принципи бюджетного процесу, ста-
дії бюджетного процесу

166 мільярдів гривень, що на 20% більше ніж 
у 2018 році. 
Крім цього, уряд планує зменшити ви-

датки на субсидії за житлово-комунальні по-
слуги населенню на 16 мільярдів гривень (по-
над 20%) порівняно з 2018 роком. При цьому 
зазначається, що вже найближчим часом в 
Україні зростуть тарифи на газ для побуто-
вих споживачів, адже це є ключовою вимогою 
МВФ для надання Україні чергового траншу 
[6].

Висновок
Система ефективного управління фінанса-

ми державного бюджету та місцевих бюджетів 
є неодмінною умовою для проведення необ-
хідних реформ у державі, а також для забез-
печення стійкого економічного зростання як 
всієї країни, так і її окремих регіонів. Бюджет-
ний процес на місцевому рівні є процедурою 
забезпечення соціально-економічного розви-
тку окремої адміністративно-територіальної 

одиниці держави, що регулюється адміністра-
тивно-правовими нормами.
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У статті, ґрунтуючись на аналізі науко-
вих поглядів учених, розглянуто поняття та 
визначено особливості кібербезпеки як об’єкта 
адміністративно-правової охорони.
Наголошується, що адміністративно-

правова охорона – це системне явище адміні-
стративного права, сутність якого полягає у 
діяльності публічних органів, спрямованої на 
забезпечення прав громадян або підтримання 
відповідного легального режиму в тій чи іншій 
сфері суспільного буття. Водночас, адміні-
стративно-правова охорона трансформуєть-
ся у правовий інститут, коли її застосовують 
щодо конкретних об’єктів. Це пояснюється 
тим, що за подібних умов адміністративно-
правова охорона перестає бути абстрактним 
явищем та набуває конкретного механізму ре-
алізації, який визначається окремою групою 
правових норм. 
Відзначається, що визначення поняття 

та особливостей кіберпростору є принципо-
во важливим аспектом нашого дослідження, 
адже на цьому ґрунтується бачення кібербез-
пеки. Зазначено, що кібербзпека – це певний 
стан кіберпростору, який характеризується 
фактичною відсутністю правопорушень, од-
нак, представлений термін має дещо більший 
зміст.
Обґрунтовується, що нормативне визна-

чення поняття «кібербезпеки» є позитивним 
фактором для правових системи нашої дер-
жави. Обстоюється позиція, що кібербезпеку 
більш доцільно було б розглядати як стан за-
хищеності діяльності людей та держави, влас-
ності, інформації цих суб’єктів у кіберпросто-

 ÁÓÕÀÐªÂ Âëàäèñëàâ Â³êòîðîâè÷ - çäîáóâà÷ Óí³âåðñèòåòó ñó÷àñíèõ çíàíü
ÓÄÊ: 342.95 (477)

Постановка проблеми
Починаючи з моменту надбання Украї-

ною незалежності, вектор державного роз-
витку було спрямовано на технологічний 
прогрес та імплементацію у людське життя 
інформаційних технологій, які на сьогодні 
суттєво полегшують процеси пошуку та об-
міну інформацією. Велике значення про-
цес «електронного» розвитку відіграє на 
державному рівні, адже запровадження но-
вітніх технологій відкриває величезні мож-
ливості у сфері державобудування. Наразі 
практично всі органи влади, що існують в 
Україні, провадять ті чи інші функції з вико-
ристанням новітніх технологій, що фактич-
но спричинило перенесення процесу обмі-
ну, обробки та пошуку інформації в елек-
тронний простір. Наряду з цим, «цифрова» 
революція також має низку негативних 
аспектів, одним з яких є низький рівень кі-
бербезпеки. Ця проблематика неодноразо-

рі, із використанням спеціальних електронних 
приладів, від противоправних посягань.
Наголошується на тому, що на даний час 

в Україні сформовано специфічну норматив-
но-правову основу даної проблематики. Більше 
того, на даний час немає одноманітності по-
глядів учених з приводу даного питання. З ін-
шого боку, проблематика характеризується ве-
ликою кількістю особливостей як негативного, 
так і позитивного забарвлення.
Ключові слова: кібербезпека, забезпечення 

кібербезпеки, адміністративно-правова охоро-
на, поняття, особливості.
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во підіймалася у роботах науковців різних 
галузей знань. Не є виключенням правова 
сфера, оскільки саме у її межах було розро-
блено головні механізми охорони кібербез-
пеки. Вивчення даного питання є пріори-
тетним напрямком роботи для правників у 
галузі адміністративного, кримінального та 
цивільного права, адже кібербезпека у ви-
гляді об’єкта правової охорони безпосеред-
ньо входить у поле інтересів держави. 

Стан дослідження
Багато теоретичних питань забезпечен-

ня кібербезпеки було у полі зору чималої 
кількості науковців, зокрема їм приділяли 
увагу Л.О. Макаренко, Ю.А. Ведєрніков, 
С.С. Скворцов, В.С. Стефанюк, О.Ю. Про-
копенко, В.В. Марков, К.І. Бриль, 
О.О. Мандюк, С.С. Алексеев, О.В. Логінов, 
Р.О. Стефанчук, А.М. Куліш, О.М. Музичук, 
А.І. Педешко, О.О. Тихомиров, О.К. Туга-
рова, І.В. Європіна та багато інших. Однак, 
незважаючи на чималу кількість наукових 
праць, поняття та особливості кібербез-
пеки як об’єкта адміністративно-правової 
охорони практично залишилось поза ува-
гою вчених.

Саме тому метою статті є визначення 
особливостей кібербезпеки як об’єкта адмі-
ністративно-правової охорони.

Виклад основного матеріалу
Наразі існує велика кількість наукових 

поглядів на проблематику визначення ад-
міністративно-правової охорони. Наяв-
ність різних концептуальних підходів щодо 
питання особливостей зазначеного меха-
нізму юридичного забезпечення окремих 
об’єктів обумовлена фактичною відсутніс-
тю його дефініції у законодавчих актах. Га-
лунько В.В. у своїх наукових працях визна-
чає, що адміністративно-правова охорона 
– це система впорядкованої адміністратив-
но-правовими нормами діяльності публіч-
ної адміністрації, що спрямована на попе-
редження правопорушень (профілактику 
злочинів) та відновлення порушених прав, 
свобод та законних інтересів фізичних і 
юридичних осіб, що здійснюються засоба-
ми адміністративного права з можливістю 

застосування заходів адміністративного 
примусу та притягнення винних до адміні-
стративної відповідальності [1, с.242 – 247]. 
Доволі цікавою є думка Харитоно-

ва О.І., який зосереджує увагу на те, що 
явище адміністративно-правової охорони 
є окремим правовим інститутом. Він до-
водить свій погляд тим, що порушення 
встановлених законодавством правил по-
ведінки тягне за собою припинення дії ре-
гулятивних правовідносин, замість яких 
виникають охоронні (регулятивні транс-
формуються в охоронні), підставою до чого 
є припис норми права та вчинення адмі-
ністративного делікту. У цьому випадку 
йдеться вже не про реалізацію встановле-
них адміністративно-правових регулятив-
них норм, якими були визначені вимоги 
до поведінки зобов’язального суб’єкта, а 
про реалізацію положень охоронних адмі-
ністративно-правових норм, які передбача-
ють встановлення нових прав і обов’язків 
[2, c.38]. Отже, підсумовуючи наукові по-
гляди, ми можемо зробити висновок про 
те, що адміністративно-правова охорона 
– це системне явище адміністративного 
права, сутність якого полягає у діяльності 
публічних органів, спрямованої на забез-
печення прав громадян або підтримання 
відповідного легального режиму в тій чи 
іншій сфері суспільного буття. Водночас, 
адміністративно-правова охорона, на нашу 
думку, трансформується у правовий інсти-
тут, коли її застосовують щодо конкретних 
об’єктів. Це пояснюється тим, що за поді-
бних умов адміністративно-правова охоро-
на перестає бути абстрактним явищем та 
набуває конкретного механізму реалізації, 
який визначається окремою групою право-
вих норм. Тобто ми говоримо про строго 
внормовану, засновану на правових прин-
ципах діяльність держави, в особі окремих 
органів влади, спрямовану на підтримку 
об’єктів права: інтелектуальної та про-
мислової власності, надр та вод, окремих 
правомочностей та законних інтересів гро-
мадян тощо. Підсумовуючи всі приведені 
вище відомості, ми можемо стверджувати, 
що адміністративно-правова охорона сама 
по собі є доволі цікавим явищем. Однак, 
метою статті є розгляд інституту адміні-
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стративного забезпечення конкретного 
об’єкту – кібербезпеки. Останнє явище та-
кож підлягає самостійному аналізу, так як 
воно характеризується великою кількістю 
особливостей. 
Як і в ситуації з вищенаведеним у дослі-

дженні поняттям адміністративно-правової 
охорони, термін кібербезпека на даний час 
активно обговорюється у науковій літерату-
рі. Це дає нам змогу звернутися до напра-
цювань учених, які розглядали цей об’єкт та 
його особливості. Як ми розуміємо, кібербез-
пека є абстрактним поняттям, що виникло 
у сфері експлуатації комп’ютерної техніки з 
метою обміну інформацією у віртуальному 
просторі. Окрім цього, віртуальний простір 
не має меж і кордонів, у ньому будь-хто на-
буває широких можливостей у сфері його 
використання. Саме цей аспект робить вір-
туальний або ж кіберпростір, як його частіше 
називають, надзвичайно зручним середови-
щем для здійснення протиправної діяльнос-
ті. Сюди можна віднести правопорушення і 
злочини в різних сферах господарювання та 
управління, хакерські атаки на урядові сайти 
та банківські бази даних, інші дії, спрямовані 
на порушення суспільно-політичного ладу [3, 
с.96]. За даних умов кіберпростір слід розгля-
дати як високорозвинену модель об’єктивної 
реальності, в якій відомості щодо осіб, пред-
метів, фактів, подій, явищ і процесів: пода-
ються в математичному, символічному або в 
будь-якому іншому вигляді; розміщуються в 
пам’яті будь-якого фізичного пристрою, спе-
ціально призначеного для зберігання, оброб-
ки й передавання інформації; перебувають у 
постійному русі по сукупності ІТ-систем і ме-
реж [4, с.8].
Необхідно відмітити, що визначення 

поняття та особливостей кіберпростору є 
принципово важливим аспектом нашого 
дослідження, адже на цьому ґрунтується 
бачення кібербезпеки. В даному разі логіч-
но було б зазначити, що кібербзпека – це 
певний стан кіберпростору, який характе-
ризується фактичною відсутністю правопо-
рушень, однак, представлений термін має 
дещо більший зміст. 
На думку Діордіца І.В., кібербезпека - 

стан захищеності життєво важливих інте-
ресів людини і громадянина, суспільства 

та держави в кіберпросторі, що досягаєть-
ся комплексним застосуванням сукупності 
правових, організаційних, інформаційних 
заходів [5, с.110]. Схожої думки дотриму-
ється Баранов О.А., який зазначає, що кі-
бербезпека – це деякий стан систем, за яко-
го нейтралізуються загрози доступності, 
цілісності або конфіденційності даних, що 
циркулюють в інформаційних системах [6, 
с.38]. На нашу думку останні погляди не зо-
всім точно відображають сутність досліджу-
ваного явища, адже не зрозуміло, про які 
саме важливі інтереси людини і громадяни-
на та системи йдеться мова. 
Найбільш змістовним ми вважаємо ви-

значення Корченко О.Г., адже він розкри-
ває сутність кібербезпеки через призму 
ключових ознак цього явища. На його по-
гляд, кібербезпекою є сукупність активних 
захисних і розвідувальних дій, що в проце-
сі інформаційного протиборства зусиллями 
поодиноких інсайдерів або організованих 
кіберугруповань розгортаються навколо 
інформаційного ресурсу, інформаційно-ко-
мунікаційних технологій та інформаційно-
телекомунікаційних систем [7, с.7] та які 
спрямовані на досягнення і утримання по-
тенційними протиборчими сторонами пе-
реваги у протидії новим загрозам безпеці 
для власних об’єктів критично важливої ін-
формаційної і кіберінфраструктури [8, с.41]. 
Іншою особливістю даного визначення є 
те, що воно подано з урахуванням техніч-
ної сторони явища кібербезпеки, в рамках 
якого здійснюється використання електро-
нної техніки. 
Вказані наукові погляди знайшли свій 

прояв у Законі України «Про основні за-
сади забезпечення кібербезпеки України». 
У статті 1 Закону зазначається, що кібер-
безпека — це стан захищеності життєво 
важливих інтересів людини і громадяни-
на, суспільства та держави в кіберпросто-
рі [9]. Ми вважаємо, що наведене поняття 
хоча і є лаконічним, однак не відображає 
усю сутність явища кібербезпеки. Безпе-
речно, нормативне визначення поняття є 
позитивним фактором для правових сис-
теми нашої держави. Однак, на нашу дум-
ку, з урахуванням поглядів різних учених 
кібербезпеку більш доцільно було б роз-
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глядати як стан захищеності діяльності лю-
дей та держави, власності, інформації цих 
суб’єктів у кіберпросторі, із використанням 
спеціальних електронних приладів, від 
противоправних посягань. 
Отже, вище ми розібралися із особли-

востями адміністративно-правової охо-
рони та кібербезпеки, шляхом аналізу 
специфіки цих явищ, але науковому роз-
гляду підлягає питання їх співвідношен-
ня. Консолідуючи приведені у статті відо-
мості, адміністративно-правову охорону 
кібербезпеки можна визначити, як діяль-
ність відповідних державних органів, що 
здійснюється на засадах імперативності 
та ієрархічності, направлену на підтри-
мання та забезпечення належного стану 
захищеності прав, інтересів та інформа-
ції відповідних суб’єктів у кіберпросторі. 
Головною особливістю адміністративного 
забезпечення є те, що воно здійснюється 
в адміністративному порядку, тобто в кон-
тексті адміністративно-правових відносин. 
При цьому сутність даного інститу ту є до-
волі широкою і не обмежується суто захис-
ними нормами та процедурами. Зокрема, 
доволі часто адміністративно-правова охо-
рона будь-якого об’єкта сприймається як 
суто «каральний» інститут, що складається 
з положень Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення. Однак, норми 
цього закону закріплюють найбільш пагуб-
ні наслідки дл я суб’єктів, які порушують 
легальний стан певного об’єкту, в нашо-
му випадку кібербезпеки. Внаслідок здій-
снення ними правопорушень щодо остан-
ніх використовуються норми юрид  ичної 
відповідальності, метою яких є обмежен-
ня прав і свобод. Застосування подібних 
юридичних механізмів є крайнім заходом, 
який може мати місце лише за умови вчи-
нення правопорушень, об’єктом яких є 
правовідносини у сфері кібербезпеки. Ін-
ститут адміністративно-правової охорони 
кібербезпеки в даному разі має набагато 
ширшу сферу дії, адже забезпечення тих 
чи інших правовідносин в адміністратив-
ному порядку про являється не тільки у 
покаранні винних осіб, які їх порушили, а 
й у діяльності органів влади з метою недо-

пущення виникнення подібних ситуацій 
та інших негативних факторів. 
Варто відзначити, що стаття 8 Закону 

України «Про основи національної без-
пеки України» визначає основні напрями 
державної політики з питань забезпечення 
національної безпеки та, зокрема, кібер-
безпеки, а саме: забезпечення інформацій-
ного суверенітету України; вдосконалення 
державного регулювання розвитку інфор-
маційної сфери шляхом створення норма-
тивно-правових та економічних передумов 
для розвитку національної інформаційної 
інфраструктури та ресурсів, впровадження 
новітніх технологій у цій сфері, наповне-
ння внутрішнього та світового інформацій-
ного простору достовірною інформацією 
про Україну; активне залучення засобів ма-
сової інформації до запобігання і протидії 
корупції, зловживанням службовим стано-
вищем, іншим явищам, які загрожують на-
ціональній безпеці України; забезпечення 
неухильного дотримання конституційних 
прав на свободу слова, доступ до інформа-
ції, недопущення неправомірного втручан-
ня органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, їх посадових осіб у ді-
яльність засобів масової інформації та жур-
налістів, заборони цензури, дискримінації 
в інформаційній сфері і переслідування 
журналістів за політичні позиції, за вико-
нання професійних обов’язків, за критику; 
вжиття комплексних заходів щодо захисту 
національного інформаційного простору та 
протидії монополізації інформаційної сфе-
ри України [10].
Дані напрямки забезпечення кібербез-

пеки реалізуються у роботі різних органів 
державної влади, що також має певний 
нормативно-правовий вираз. Так, у Законі 
України «Про захист інформації в інфор-
маційно-телекомунікаційних системах», а 
саме в статті 10 цього акту розкривається 
роль державних органів у сфері захисту ін-
формації в інформаційних, телекомуніка-
ційних та інформаційно-телекомунікацій-
них системах. У Законі зазначено, що спе-
ціальний центральний орган виконавчої 
влади за питань організації спеціального 
зв’язку та захисту інформації має наступні 
повноваження: 
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- розробляє пропозиції щодо дер-
жавної політики у сфері захисту інформації 
та забезпечує її реалізацію в межах своєї 
компетенції; 

- визначає вимоги та порядок ство-
рення комплексної системи захисту дер-
жавних інформаційних ресурсів або інфор-
мації з обмеженим доступом, вимога щодо 
захисту якої встановлена законом; 

-  організовує проведення держав-
ної експертизи комплексних систем захис-
ту інформації, експертизи та підтверджен-
ня відповідності засобів технічного і крип-
тографічного захисту інформації;

-  здійснює контроль за забезпе-
ченням захисту державних інформаційних 
ресурсів або інформації з обмеженим досту-
пом, вимога щодо захисту якої встановлена 
законом; 

-  здійснює заходи щодо виявлення 
загрози державним інформаційним ресур-
сам від несанкціонованих дій в інформацій-
них, телекомунікаційних та інформаційно-
телекомунікаційних системах та дає реко-
мендації з питань запобігання такій загрозі 
[11].
Необхідно також відмітити діяльність 

Національного банку України (далі – НБУ) 
у сфері забезпечення кібербезпеки. Робота 
даного органу також входить до сфери на-
ціональної безпеки нашої держави, адже 
НБУ є центральним банком України, осо-
бливим центральним органом державного 
управління, юридичний статус, завдання, 
функції, повноваження і принципи органі-
зації якого визначаються Конституцією та 
іншими законами України [12]. Діяльність 
Нацбанку на сьогоднішній день безпосе-
редньо пов’язана із використанням інно-
ваційних технологій та обробкою інфор-
мації у кіберпросторі. Відповідно до цього 
на НБУ покладено функцію визначення 
напрями розвитку сучасних електронних 
банківських технологій, створює та забез-
печує безперервне, надійне та ефективне 
функціонування, розвиток створених ним 
платіжних та облікових систем, контролює 
створення платіжних інструментів, систем 
автоматизації банківської діяльності та за-
собів захисту банківської інформації [12]. 
Важливість кібербезпеки у діяльності НБУ 

за даних умов обумовлюються тим, що всі 
вказані типи електронних систем, несуть у 
собі великий об’єм даних, які за негатив-
них обставин можуть бути використані не 
за їх цільовим призначенням. До того ж, 
головним завдання Нацбанку, відповід-
но до статті 8 Закону України «Про Наці-
ональний банк України», є розроблення 
Основних засад грошово-кредитної політи-
ки та здійснення контролю за проведенням 
грошово-кредитної політики [12]. У даному 
разі робота з інформацією у кіберпросторі 
представляє собою невід’ємний елемент 
процесу реалізації подібного завдання. Цей 
факт дозволяє нам стверджувати, що забез-
печення кібербезпеки у своїй діяльності є 
також одним із головних обов’язків Націо-
нального банку України сьогодні. 

Висновок
Проаналізувавши інститут адміністра-

тивно-правової охорони кібербезпеки, ми 
визначили його поняття, відповідно до 
якого він являє собою діяльність окремих 
державних органів, що здійснюється на за-
садах імперативності та ієрархічності, на-
правлену на підтримання та забезпечення 
належного стану захищеності прав, інте-
ресів та інформації відповідних суб’єктів 
у кіберпросторі. Слід наголосити на тому, 
що на даний час в Україні хоча і сформова-
но специфічну нормативно-правову основу 
даної проблематики, однак не всі питання 
протидії цьому негативному явищу виріше-
но у законодавстві. Більше того, на даний 
час відсутня одноманітність поглядів вче-
них з приводу забезпечення кібербезпеки, 
тож окреслена проблематика вимагає по-
дальшого вивчення. 
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SUMMARY 
In the article, based on the analysis of scientifi c 

views of scientists, the concept and defi ned the features 
of cybersecurity as an object of administrative and 
legal protection.

It is noted that administrative-legal protection 
is a systemic phenomenon of administrative law, the 
essence of which is the activity of public bodies, aimed 
at ensuring the rights of citizens or maintaining the 
corresponding legal regime in one or another sphere 
of social life. At the same time, administrative-legal 
protection is transformed into a legal institute when 
it is applied to specifi c objects. This is explained by the 
fact that under such conditions administrative-legal 
protection ceases to be an abstract phenomenon and 
acquires a concrete mechanism of implementation, 
which is determined by a separate group of legal 
norms.

It is noted that the defi nition of the concept and 
features of cyberspace is a fundamentally important 
aspect of our study, because this is based on the vision of 
cybersecurity. It is noted that cybersecurity is a certain 
state of the cyberspace, which is characterized by the 
actual absence of offenses, however, the presented term 
has a somewhat higher meaning.

It is substantiated that the normative defi nition 
of the concept of “cybersecurity” is a positive factor 
for the legal system of our state. The position is that 
cybersecurity would be more appropriate to consider 
as a state of protection of the activities of people 
and the state, property, information of these subjects 
in cyberspace, using special electronic devices, from 
unlawful encroachments.

It is emphasized that in the present time in 
Ukraine a specifi c legal and regulatory framework for 
this issue has been formed. Moreover, there is currently 
no monotony of scientists’ views on this issue. On the 
other hand, the problem is characterized by a large 
number of features, both negative and positive color.

Key words: cybersecurity, providing of cyber 
security, administrative-legal protection, notions, 
peculiarities.
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ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÑÒÀÒÓÑ ÂÎÄ²ß ßÊ Ó×ÀÑÍÈÊÀ 
ÄÎÐÎÆÍÜÎÃÎ ÐÓÕÓ ÇÀ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÎÌ ÄÅßÊÈÕ 

ÊÐÀ¯Í ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎÃÎ ÑÎÞÇÓ

В статье рассмотрено понятие «водитель» 
по законодательству некоторых стран Евро-
пейского Союза (стран Балтии), а также пра-
вовой статус водителя, регламентированный 
транспортным законодательством Латвии, 
Литвы и Эстонии. Определены схожие и 
отличительные черты правового статуса во-
дителя в указанных странах мира, а также 
положительные для заимствования Украиной 
положения транспортного законодательства 
стран Европейского Союза в сфере определе-
ния и закрепления на законодательном уровне 
правового статуса водителя как участника 
дорожного движения.
Ключевые слова: водитель, правовой ста-

тус, безопасность дорожного движения, Пра-
вила дорожного движения.

 ËÎÏÀÒ²Í Ñòàí³ñëàâ Âîëîäèìèðîâè÷ - àñï³ðàíò Äîíåöüêîãî þðèäè÷íîãî 
³íñòèòóòó ÌÂÑ Óêðà¿íè

ÓÄÊ 342.9

Постановка проблеми
Забезпечення безпеки дорожнього руху 

та зниження рівня смертності на автошля-
хах є одним із головним завдань кожної ци-
вілізованої країни світу, у тому числі й Укра-
їни. Тільки за останній рік у нашій державі 
сталося 162,5 тис. дорожньо-транспортних 
пригод (далі – ДТП), у яких загинуло майже 
3,5 тис. людей. Так, за питомими показни-
ками аварійності та наслідків ДТП Україна 
є одним із лідерів серед європейських країн. 
Якщо, у середньому в країнах – членах ЄС 
на 100 тис. жителів припадає 5,1 відсотка 
загиблих у ДТП, на 100 тис. транспортних 
засобів – вісім загиблих, то в Україні такі 
показники становлять 8 і 22,1 відсотка осіб 
відповідно. За результатами проведення 

аналізу наявних даних та аналітичного зві-
ту Світового банку в Україні більшість ДТП 
з тяжкими наслідками виникає через грубе 
порушення правил дорожнього руху саме 
водіями транспортних засобів, зокрема: пе-
ревищення швидкості (є основною причи-
ною смерті учасників дорожнього руху у 39 
% випадків); порушення правил проїзду пе-
рехресть, на яких стається до 30 % всіх ДТП 
із смертельними наслідками; керування 
транспортними засобами у стані алкоголь-
ного сп’яніння [1]. Майже 80 % всіх ДТП з 
постраждалими трапляється в Україні саме 
з вини водіїв транспортних засобів.
У зв’язку з цим, враховуючи чималу про-

блему щодо дотримання Правил дорожньо-
го руху в Україні саме водіями транспортних 
засобів, велику кількість ДТП з постражда-
лими, які трапляються саме через ігнору-
вання Правил, та разом з тим наявний по-
зитивний досвід країн Європейського Со-
юзу у вирішенні зазначеної проблематики, 
існує необхідність дослідження правового 
статусу водія як учасника дорожнього руху 
за законодавством країн – членів ЄС та мож-
ливе запозичення певних його положень до 
законодавства нашої держави у сфері забез-
печення безпеки дорожнього руху.
На наш погляд, особливо значущим для 

України щодо забезпечення безпеки до-
рожнього руху є досвід тих країн – учасниць 
Європейського Союзу, що мають спільну з 
нашою державою історію політичного, еко-
номічного, соціального та правового розви-
тку, а також подібну систему законодавчих 
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актів, у тому числі, у сфері забезпечення без-
пеки дорожнього руху. До таких держав на-
лежать країни Балтії, а саме: Латвія, Литва 
та Естонія.

Аналіз останніх досліджень і             
публікацій

Серед науковців, які опікувались питан-
ням дослідження адміністративно-право-
вого статусу водія як учасника дорожнього 
руху, у тому числі за законодавством зару-
біжних країн, слід відзначити: В.М. Бабані-
на, М.Ю. Веселова, Т.О. Гуржій, Ю.С. Колле-
ра, А.Т. Комзюка, М.А. Микитюка, В.А. Мис-
ливого, О.Ю. Салманову, А.О. Собакаря та 
інших. 

Метою запропонованої статті є всебічне 
дослідження особливостей правового стату-
су водія як учасника дорожнього руху за за-
конодавством деяких країн Європейського 
Союзу (зокрема Латвії, Литви та Естонії).

Виклад основного матеріалу
Правовий статус людини (від лат. «status» 

– положення, стан) – юридично закріплене 
становище людини в суспільстві, відповід-
но до якого фізична особа як суб’єкт права 
вступає у правовідносини, координує свою 
діяльність і поведінку в суспільстві. Струк-
тура правового статусу людини охоплює 
суб’єктивні юридичні права та обов’язки, га-
рантії здійснення таких прав і обов’язків [2].
У зв’язку з цим, правовий статус водія як 

учасника дорожнього руху – це певна сукуп-
ність його прав та обов’язків, закріплених 
чинним законодавством відповідної країни.
Чинне законодавство у сфері безпеки до-

рожнього руху Латвії (зокрема, Правила до-
рожнього руху) визначає водія транспорт-
ного засобу як фізичну особу, яка керує 
транспортним засобом чи навчає керуван-
ню транспортним засобом іншу особу, що 
не має права на керування транспортним 
засобом відповідної категорії. Зазначений 
термін поширюється на особу, яка керувала 
транспортним засобом до моменту, коли за-
значеним транспортним засобом не почала 
керувати інша особа [3].
Також Правилами дорожнього руху 

Латвії закріплюються обов’язки водія, осно-

вними серед яких є: 1) перевірити справ-
ність транспортного засобу перед виїздом, 
а також його оснащеність відповідно до ви-
мог ПДР; 2) стежити за технічним станом 
транспортного засобу в дорозі; 3) робити 
все можливе, щоб не наражати на небез-
пеку інших учасників дорожнього руху;-
4) при русі механічним транспортним за-
собом, конструкція якого передбачає наяв-
ність ременів безпеки, бути пристебнутим 
і не перевозити пасажирів, що не пристеб-
нуті ременями безпеки (це відноситься до 
всіх пасажирів, сидячі місця яких обладнані 
ременями безпеки); 5) при русі на мотоци-
клі, трициклі, квадроциклі або мопеді бути 
в застебнутому мотошоломі і не перевозити 
пасажирів без надягнутого на голову і за-
стебнутого мотошолома [3].
Також водію забороняється: 1) керувати 

транспортним засобом або навчати водінню 
транспортного засобу осіб, які не мають пра-
ва на керування транспортним засобом від-
повідної категорії, перебуваючи під впливом 
алкогольних напоїв (кількість алкоголю в 
організмі водія не повинно створювати його 
концентрацію в крові 0,5 проміле і більше. 
Для водіїв, що мають стаж керування тран-
спортним засобом менше, ніж два роки – до-
пустимий рівень концентрації алкоголю в 
крові – 0,2 п роміле; 2) керувати транспорт-
ним засобом або навчати водінню тран-
спортного засобу осіб, які не мають прав на 
керування транспортним засобом відповід-
ної категорії, будучи в непрацездатному ста-
ні, а також після вживання лікарських пре-
паратів, у рекомендаціях до вживання яких 
зазначено, що вони знижують швидкість 
реакції та увагу; 3) передавати керування 
транспортним засобом особам, які перебува-
ють під впливом алкогольних напоїв, нарко-
тичних, психотропних чи інших одурманю-
ючих речовин; 4) вживати алкогольні напої, 
наркотичні, психотропні чи інші одурманю-
ючі речовини після дорожньо-транспортної 
пригоди, а також після того, як транспорт-
ний засіб зупинений на вимогу працівника 
поліції, до проведення перевірки на пред-
мет можливого знаходження під впливом 
алкогольних напоїв, наркотичних, психо-
тропних чи інших одурманюючих речовин 
або до звільнення від такої перевірки, а та-
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кож відмовлятися від такої перевірки; 5) пе-
редавати керування транспортним засобом 
особам, які не мають при собі водійського 
посвідчення на право керування транспорт-
ним засобом відповідної категорії; 6) зали-
шати місце водія без дозволу працівника по-
ліції після зупинки транспортного засобу на 
його вимогу; 7) розмовляти по телефону під 
час руху транспортного засобу (за винятком 
випадків, коли для розмови водієві немає 
необхідності брати в руку телефон) [3].
Якщо водій причетний до ДТП, він 

зобов’язаний негайно зупинитися і залиша-
тися на місці пригоди, включити аварійну 
світлову сигналізацію і виставити аварійний 
знак відповідно до вимог ПДР, а якщо це 
неможливо, попереджати інших учасників 
дорожнього руху про подію у інший спосіб. 
Також водій повинен: 1) вжити всі можливі 
заходи для надання першої допомоги по-
терпілим, викликати невідкладну медичну 
допомогу, а якщо це неможливо – доставити 
постраждалих до найближчого медичного 
закладу, де повідомити своє прізвище, дер-
жавний реєстраційний номер транспортно-
го засобу; 2) вжити всі необхідні заходи для 
збереження слідів пригоди, записати імена, 
прізвища та адреси свідків; 3) повідомити 
про дорожньо-транспортну пригоду в полі-
цію і в подальшому діяти згідно з її вказівка-
ми; 4) при неможливості об’їзду місця події 
іншими транспортними засобами, звільнити 
проїзну частину, попередньо зафіксувавши 
в присутності свідків положення причетних 
до дорожньо-транспортної пригоди тран-
спортних засобів, а також предметів і слідів, 
що відносяться до події [3].
Слід зазначити, що Правила дорожнього 

руху Латвії, визначаючи правовий статус во-
дія як учасника дорожнього руху, закріплю-
ють лише його обов’язки, жодним чином не 
визначаючи права, якими може користува-
тися особа під час керування транспортним 
засобом. 
Наступна країна Балтії – Литва визначає 

водія як особу, яка керує транспортним за-
собом. Водієм також визнаються вершники, 
візники, погоничі тварин та птахів, а також 
особи, які навчають керуванню транспорт-
ними засобами [4].

Слід зазначити, що, закріплюючи Пра-
вилами дорожнього руху правовий статус 
водія, Литва, так само як і Латвія, визначає 
тільки його обов’язки та вимоги, основними 
серед яких є: 1) заборона керувати тран-
спортним засобом особою, яка не має на це 
відповідного права; 2) заборона керувати 
транспортним засобом особою, яка знахо-
диться у стані алкогольного чи наркотично-
го сп’яніння, втомленою чи хворою особою, 
а також передавати керування транспорт-
ним засобом такій особі; 3) заборона керу-
вати технічно несправним транспортним за-
собом та таким, що не відповідає технічним 
вимогам; 4) заборона користування мобіль-
ним зв’язком під час керування транспорт-
ним засобом (у випадку, коли засіб зв’язку 
потрібно тримати у руці); 5) заборона руху 
транспортного засобу розділювальною сму-
гою, відкосами та насипами, а також виїзд 
на проїзну частину та з’їзд з неї поза відведе-
ними для цього спеціальних місць [4].
Окремим розділом Правил дорожнього 

руху Литви визначаються також обов’язки 
водія перед пішоходами, а також дії водія як 
учасника дорожнього руху у разі причетнос-
ті до дорожньо-транспортної пригоди.
Так, виїжджаючи з прилеглої території 

або заїжджаючи на таку територію, водій 
транспортного засобу повинен зупинити-
ся та пропустити пішохода, напрямок руху 
якого він перетинає, а при повороті право-
руч чи ліворуч на перехресті – також і пі-
шохода, що ступив на будь-яку смугу його 
напрямку руху. При повороті на дорогу з 
однією смугою руху у кожному напрямку во-
дій зобов’язаний зупинитись та пропустити 
пішохода, що ступив на будь-яку зі смуг. Во-
дій у цьому випадку зобов’язаний пропусти-
ти пішохода при русі заднім ходом. На регу-
льованому перехресті чи пішохідному пере-
ході при сигналі світлофора чи регулюваль-
ника, що дозволяє рух, водій зобов’язаний 
пропустити пішохода, що не встиг перейти 
проїзну частину, проте вступив на неї при 
сигналі, що дозволяє рух. Наближаючись 
до нерегульованого пішохідного переходу, 
водій зобов’язаний зменшити швидкість та 
зупинитися перед дорожнім знаком «Пішо-
хідний перехід», щоб пропустити пішохода, 
що ступив на пішохідний перехід будь-якої 
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смуги за напрямком руху водія транспорт-
ного засобу, а на дорогах з однією смугою 
руху у кожному напрямку – на будь-яку сму-
гу руху [4].
У разі причетності до дорожньо-тран-

спортної пригоди, дії водія за законодав-
ством Литви є подібними до норм, передба-
чених Правилами дорожнього руху Латвії. 
Зокрема, водій повинен негайно зупини-
тись, позначити місце пригоди, вжити всі 
можливі заходи до забезпечення безпеки на 
місці пригоди та збереження її слідів. Також 
водій зобов’язаний повідомити про подію 
до поліцейської та медичної установ, а та-
кож вжити заходи щодо надання постраж-
далим (у разі наявності) першої медичної 
допомоги або доставити його до медичного 
закладу, якщо це не зашкодить життю та 
здоров’ю останнього. Якщо під час дорож-
ньо-транспортної пригоди були спричинені 
тільки матеріальні збитки, то про подію слід 
повідомити лише поліцію. До прибуття по-
ліцейських та проведення у зв’язку з ДТП 
огляду на стан сп’яніння, учасники дорож-
ньо-транспортної пригоди зобов’язані утри-
матись від прийняття наркотичних, алко-
гольних чи психотропних речовин [4].
Проте, незважаючи на схожість норма-

тивно-правової бази у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху вищезазначених 
країн, Правила дорожнього руху Литви, на 
відміну від Правил дорожнього руху Латвії, 
закріплюють також обов’язки водіїв тран-
спортних засобів, що є одночасно також і 
власниками тих транспортних засобів, яки-
ми вони керують. 
Так, власником транспортного засобу 

Правила дорожнього руху Литви визнача-
ють особу, якому транспортний засіб нале-
жить на праві власності. Власник транспорт-
ного засобу відповідає за транспортний за-
сіб, що належить йому на праві власності та 
зобов’язаний: 1) за вимогою співробітника 
поліції, з метою розслідування правопору-
шення, вказати відомості про особу (прізви-
ще, ім’я, місце проживання), яка в певний 
проміжок часу могла керувати транспорт-
ним засобом з дозволу власника; 2) отри-
мавши запрошення, власник транспортного 
засобу або уповноважена ним особа (якщо 
власник – юридична особа) прибути у назна-

чений час до підрозділу поліції і мати при 
собі документи, що посвідчують особу, а та-
кож інші документи, зазначені у запрошенні 
[4]. 
Третьою країною Балтії та одночасно 

учасницею Європейського Союзу є Есто-
нія, яка визначає водія як особу, яка керує 
транспортним засобом або є вершником чи 
погоничем тварин. Також до водія прирів-
нюється особа, яка навчає керуванню тран-
спортним засобом (інструктор).
Слід зауважити, що всі без винятку кра-

їни Балтії визначають водія як будь-яку без 
винятку особу, яка керує транспортним за-
собом. В Україні до 2011 року було анало-
гічне визначення поняття «водій», проте з 
прийняттям 26 вересня 2011 року Кабіне-
том Міністрів України постанови № 1029 
«Про внесення змін до Правил дорожнього 
руху» водієм стала визнаватись особа, яка 
керує транспортним засобом і має посвід-
чення водія на право керування транспорт-
ним засобом відповідної категорії [6]. Таке 
нововведення викреслило осіб, які керують 
транспортним засобом та не мають посвід-
чення водія не тільки з визначення поняття 
«водій», але й з визначення поняття «учас-
ник дорожнього руху», що, у свою чергу, є 
певною перепоною не тільки у визначенні 
правового статусу цієї особи, але й у притяг-
ненні її до адміністративної відповідальнос-
ті за окремими правопорушеннями у сфері 
безпеки дорожнього руху. У зв’язку з цим, 
запозичення досвіду країн Балтії щодо ви-
значення поняття «водій» і разом з тим по-
вернення до визначення поняття водія, що 
діяло в Україні до 2011 року, є не тільки ло-
гічним, але й вкрай необхідним.
Що стосується обов’язків водія як учас-

ника дорожнього руху за Правилами до-
рожнього руху Естонії, то у розділі № 5 ви-
значено загальні обов’язки водіїв; обов’язки 
водіїв із забезпечення безпеки пішоходів, 
водіїв електричних двоколісних самокатів та 
велосипедистів; обов’язки водіїв при корис-
туванні смуги для транспортних засобів за-
гального користування та надання переваги 
таким транспортним засобам; вимоги воді-
їв із забезпечення безпеки дітей; обов’язки 
водіїв при зупинці транспортного засобу 
особами, що здійснюють нагляд за дорож-
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нім рухом. У розділі 6 визначені додаткові 
вимоги до водіїв транспортних засобів (ви-
мушена зупинка, буксирування механічних 
транспортних засобів, рух по автомагістра-
лі, тунелю чи житловій зоні тощо), а у роз-
ділі 7 – заборона керування транспортним 
засобом у стані алкогольного чи хворобли-
вого стану водія. Під хворобливим станом, 
при якому забороняється керувати меха-
нічними транспортними засобами, Прави-
ла дорожнього руху Естонії визначають:-
а) зниження зору – гострота зору обох очей 
з корекцією становить менше 0,5 або одного 
ока, що бачить – менше 0,6; б) горизонталь-
не поле зору становить менше 120°; в) стійкі 
порушення опорно-рухового апарату (втра-
та або деформація кінцівок, непохитність су-
глобів, параліч); г) важкі психічні розлади, 
важкі розлади особистості або поведінки;-
ґ) вплив речовин, що знижують або паралі-
зують здатність керувати транспортним за-
собом [5].
Слід зазначити, що Правилами дорож-

нього руху України наявність хворобливого 
стану у водія також є умовою, що забороняє 
йому керувати транспортним засобом, про-
те, на відміну від Правил дорожнього руху 
Естонії, не визначають, який саме стан для 
водія є хворобливим, а тому з цього при-
воду в осіб, що здійснюють нагляд за до-
рожнім рухом та за своїми функціональни-
ми обов’язками контролюють дотримання 
Правил дорожнього руху його учасниками, 
можуть виникнути певні труднощі у визна-
ченні такого стану. Також подібні труднощі 
можуть виникнути й у самих осіб, які вияви-
ли бажання сісти за кермо автомобіля, проте 
почувають себе не зовсім добре. Тому запо-
зичення досвіду Естонії з приводу визначен-
ня хворобливого стану водія, за наявності 
якого заборонене керування транспортним 
засобом та закріплення переліку тих вад 
здоров’я, що вважаються хворобливим ста-
ном для особи, що керує транспортним засо-
бом, є корисним досвідом для законодавства 
України у сфері безпеки дорожнього руху.
Також особливістю Правил дорожнього 

руху Естонії є те, що, визначаючи правовий 
статус водія як учасника дорожнього руху, 
вони закріплюють спеціальні права водіїв 
з порушеннями опорно-рухового апарату і 

водіїв транспортних засобів, які обслугову-
ють людей з порушеннями опорно-рухового 
апарату або сліпих [5]. 
Так, згідно з Правилами дорожнього 

руху Естонії водії з порушеннями опорно-
рухового апарату і водії транспортних за-
собів, які обслуговують людей з порушен-
нями опорно-рухового апарату або сліпих, 
можуть прикріплювати до лобового або 
заднього скла свого транспортного засобу 
паркувальну картку транспортного засобу, 
що обслуговує людей з порушеннями опо-
рно-рухового апарату або сліпих. Таким во-
діям дозволяється: 1) зупиняти і паркувати 
транспортний засіб у населених пунктах у 
зоні дії дорожніх знаків, що забороняють 
зупинку або стоянку, за умови, що тран-
спортний засіб повністю розташовується на 
тротуарі таким чином, щоб для руху пішо-
ходів на віддаленій від проїжджої частини 
стороні тротуару залишалася вільна смуга 
шириною не менш ніж 1,5 метра. Зазначене 
правило не діє на ділянках дороги, позна-
чених розміткою, яка забороняє зупинку;-
2) паркувати транспортний засіб у зоні дії  
дорожніх знаків, що забороняють стоянку 
на парковках з обмеженим часом стоянки 
понад передбачений термін, на дорогах у 
житлових зонах за межами парковок за умо-
ви, що це не створює перешкод для пішохо-
дів і не перешкоджає руху інших транспорт-
них засобів; зупиняти транспортний засіб у 
населених пунктах у зоні дії дорожніх зна-
ків, що забороняють зупинку, для посадки 
або висадки людей з порушеннями опорно-
рухового апарату або сліпих [5].
У всьому іншому, правовий статус водія 

як учасника дорожнього руху за транспорт-
ним законодавством Естонії здебільшого є 
подібним до правового статусу водія за за-
конодавством інших країн Балтії.

Висновок: дослідження правового стату-
су водія як учасника дорожнього руху за за-
конодавством країн Балтії є, беззаперечно, 
важливим для транспортного законодавства 
України, адже це не просто країни, що ма-
ють схожу з нашою державою законодавчу 
базу, у тому числі у сфері забезпечення без-
пеки дорожнього руху, це країни – учасни-
ці Європейського Союзу, які, у свою чергу, 
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приділяють чималу увагу питанню забезпе-
чення безпеки дорожнього руху.
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DRIVER’S LEGAL STATUS AS A PAR-
TICIPANT OF ROAD TRANSPORT BY 

LEGISLATION OF CERTAIN COUNTRIES 
OF THE EUROPEAN UNION

The article considers the concept of “driver” ac-
cording to the legislation of some countries of the Eu-
ropean Union (Baltic States), as well as the legal sta-
tus of a driver regulated by the transport legislation 
of Latvia, Lithuania and Estonia. The similar and 
distinctive features of the legal status of the driver in 
the specifi ed countries of the world are determined. 

Among similar characteristics of the legal status 
of the driver is his defi nition as a person driving a ve-
hicle, a rider, a cabman, a driver of animals, and also 
a person who teaches driving. It is also common to 
defi ne the responsibilities of the driver when driving 
through intersections, pedestrian crossings, selecting 
the speed limit, the actions of drivers in the event of 
traffi c accidents, the prohibition of driving in alco-
hol or drug intoxication, and the management of a 
technically faulty vehicle etc. A distinctive feature of 
the legal status of the driver of the Baltic States is the 
consolidation of the duties of the owner of the vehicle, 
which is also a driver (Lithuania), the defi nition of 
the concept of a morbid state, which prohibits the driv-
ing of a vehicle, as well as a separate defi nition and 
enactment at the legislative level of rights and obliga-
tions for drivers, having diseases of the musculoskel-
etal system, or serving people with locomotor system 
diseases or blind people (Estonia).

Also in the article positive provisions of the trans-
port legislation of the countries of the European 
Union for borrowing of Ukraine in the fi eld of deter-
mining and consolidating legal status of the driver as 
a participant in the road traffi c.

Key words: driver, legal status, traffi c safety, 
traffi c regulations.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто поняття «водій» за 

законодавством деяких країн Європейського 
Союзу (країн Балтії), а також правовий ста-
тус водія, регламентований транспортним 
законодавством Латвії, Литви та Естонії. 
Визначено схожі та відмінні риси правового 
статусу водія у зазначених країнах світу, а та-
кож позитивні для запозичення Україною по-
ложення транспортного законодавства країн 
Європейського Союзу у сфері визначення та 
закріплення на законодавчому рівні правового 
статусу водія як учасника дорожнього руху.
Ключові слова: водій, правовий статус, 

безпека дорожнього руху, Правила дорожнього 
руху.
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Определены общеправовые принципы орга-
низации деятельности полиции и принципы 
бюджетного финансирования правоохрани-
тельной деятельности, на основании которых 
сформулированы принципы финансирования 
правоохранительной деятельности с учетом 
прав на некоммерческую хозяйственную дея-
тельность учреждений Министерства вну-
тренних дел Украины.
Ключевые слова: общеправовые принципы, 

финансовая деятельность государства, 
принципы бюджетного финансирования, Ми-
нистерство внутренних дел Украины (МВД), 
расходы на правоохранительную деятель-
ность, некоммерческая хозяйственная дея-
тельность МВД.

 ØÅÂÍ²Í Ñåðã³é Ìèõàéëîâè÷ - àñï³ðàíò êàôåäðè àäì³í³ñòðàòèâíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ïîë³ö³¿ Õàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

ÓÄÊ 342.97

інтересів суспільства і держави, а також 
протидія злочинності та надання допо-
моги громадянам (ст. 2) [1]. З цих позицій 
діяльність поліції та інших установ Мініс-
терства внутрішніх справ України (далі - 
МВС) повинна забезпечувати законність 
та правопорядок у всіх сферах суспільного 
виробництва, захищати права та інтереси 
громадян.
З метою виконання державою право-

охоронної функції потрібен налагодже-
ний процес формування, використання та 
контролю публічних фінансових ресурсів. 
Отже, фінансування правоохоронної ді-
яльності є важливим напрямом фінансо-
вої діяльності держави, оскільки, як за-
значає фахівець науки фінансового права 
Л.К.Воронова, планомірне управління пу-
блічними фінансовими ресурсами необхід-
не для здійснення завдань і функцій орга-
нів державної влади, місцевого самовряду-
вання та інших установ [2, с.21]. Враховую-
чи важливість правоохоронної діяльності, 
як напряму фінансової діяльності держави 
в нових ринкових умовах господарюван-
ня, та її всеохоплююче значення, а також 
необхідність пошуку сучасних джерел фі-
нансування установ МВС, потребу в ста-
більному розподілі бюджетних коштів та 
ефективному використанні, у фінансовому 
контролі цієї діяльності тощо, визначен-
ня сучасних правових основ фінансування 
правоохоронної діяльності є вкрай акту-
альним.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді

У сучасних умовах розвитку ринкових 
відносин в Україні постає питання про фі-
нансування суспільних потреб і надання 
державою суспільних послуг населенню з 
різних джерел формування публічних фі-
нансових ресурсів. Обсяги коштів держав-
ного бюджету країни, які спрямовуються 
на фінансування не виробничої сфери, хоч 
і зростають щорічно, проте задовольни-
ти всі напрями соціального забезпечення 
громадян, що гарантуються Конституці-
єю України в повному обсязі не можливо. 
Відповідно до Закону України «Про На-
ціональну поліцію» до завдань поліції на-
лежать: забезпечення публічної безпеки та 
порядку, охорона прав і свобод людини, 
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Аналіз останніх досліджень та          
публікацій

Фінансування правоохоронної діяль-
ності ґрунтується на принципах верховен-
ства права та інших, які проголошуються 
Конституцією України. Спираючись на 
дослідження А.М. Колодія, який доводить, 
що у праві слід виділяти принципи сис-
теми права, серед яких загальноправові 
(основні), галузеві, міжгалузеві, принципи 
інститутів права [3, с.41], доцільно проана-
лізувати принципи фінансової діяльності 
держави, як правового інституту в системі 
фінансового права. Принципи фінансової 
діяльності та принципи фінансового пра-
ва в сучасних наукових дослідженнях роз-
глядаються як споріднені, проте відмінні 
категорії.
У сучасній фінансово-правовій літе-

ратурі одностайної думки про перелік 
принципів фінансової діяльності держави 
не має. Вважаю, що це пов’язано з осо-
бливості правового регулювання окремих 
її напрямів. Дискусія з приводу встанов-
лення принципів фінансової діяльності 
держави міститься у монографії С.М. Ни-
щімної, яка вважає, що публічна фінансова 
діяльність держави як галузь фінансового 
права регламентується власними принци-
пами, відмінними від принципів держав-
ного управління та від загальноправових 
принципів [4, с. 106]. Погоджуюся з дум-
кою вченого стосовно відмінності принци-
пів фінансової діяльності держави ( хоч і 
не вважаю це правове утворення галуззю 
фінансового права) від принципів держав-
ного управління, слід все ж таки зазначи-
ти, що загальноправові принципи є базо-
вими для всіх галузей права, підгалузей та 
інститутів, що не відміняє особливостей 
правового регулювання окремих напря-
мів фінансової діяльності держави, органів 
місцевого самоврядування або державних 
установ. 
Переконливою є позиція Л.К. Вороно-

вої та М.П. Кучерявенко, які вважають, що 
законність, гласність, плановість та сис-
темність є основою фінансової діяльнос-
ті держави [5, с. 14]. В окремих наукових 
працях цей перелік уточнюється. Цілком 
слушною є думка О.П. Гетманець, яка ви-

значає щодо принципів фінансової діяль-
ності держави належать наступні: закон-
ність; публічність, гласність, відкритість; 
розподіл компетенції між законодавчими, 
виконавчими та судовими органами влади; 
відповідальність уповноважених суб’єктів; 
економічна та соціальна спрямованість; 
економічна безпека фінансової діяльності 
держави; єдність цілей фінансової діяль-
ності всіх суб’єктів господарювання; само-
стійність фінансової діяльності органів міс-
цевого самоврядування у межах, встанов-
лених чинним законодавством [6, с. 18].
Вказані принципи є як загальноправо-

вими, так і базовими для всіх напрямів фі-
нансової діяльності держави, як фінансо-
во-правового інституту, і їх визначення в 
конкретних сферах правового регулюван-
ня потребує подальшого уточнення. 
Фінансування правоохоронної діяль-

ності – це складова державних видатків, 
під якими Л.К.Воронова визначає «… за-
снований на правових нормах плановий, 
цільовий, беззворотній і безвідплатний 
відпуск коштів, що здійснюється з ураху-
ванням оптимального об’єднання власних, 
кредитних і бюджетних джерел фінансу-
вання в міру здійснення плану викорис-
тання коштів для виконання державних 
функцій з дотриманням режиму економії і 
при постійному контролі» [2, с. 352]. З цьо-
го визначення можливо зробити висновок 
що фінансування державних та муніци-
пальних видатків – це правовий інститут 
у системі фінансової діяльності держави, 
який будується на загальних принципах 
фінансового права і спеціальних принци-
пах, до яких належать наступні: цілеспря-
мованість, плановість, систематичність, 
беззворотність, безплатність, строковість.

 Оскільки фінансова діяльність держа-
ви охоплює різні сфери правового регу-
лювання і різні види фінансової діяльності 
державних установ, такі як формування 
бюджетних коштів, їх витрачання, або 
розподіл, або контроль публічних фінан-
сових ресурсів, доцільно визначити пра-
вові засади конкретного виду фінансової 
діяльності в суспільних відносинах, тобто 
фінансування правоохоронної діяльності.
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Мета статті – дослідити новітні прин-
ципи фінансування правоохоронної діяль-
ності, як інституційного утворення в сис-
темі фінансового права і фінансової діяль-
ності держави, що мають суттєве значення 
для організації нового правового порядку 
фінансування правоохоронної діяльності в 
сучасних умовах господарювання. 

Виклад основного матеріалу
Сучасний правовий порядок організа-

ції фінансування правоохоронної діяль-
ності базується на бюджетному фінансу-
ванні, про що свідчать видатки Держаного 
бюджету України, які за період з 2014 року 
по 2018 рік хоч і зменшилися майже у 6 
разів, що пов’язано з реформуванням пра-
воохоронних органів, але складають ваго-
му суму бюджету. Так, у 2014 році видатки 
на забезпечення захисту прав і свобод гро-
мадян, суспільства і держави від противо-
правних посягань, охорону громадського 
порядку та протидії незаконної міграції 
склали кошти у розмірі 10 044 460,0 тис. 
грн, що складає 2,6% від загальної суми 
видатків бюджету, а в 2018 році 3 437 566, 
5 тис. грн, що складає 0,38% від загальної 
суми видатків бюджету. Кошти державно-
го бюджету є головним джерелом фінансу-
вання правоохоронної діяльності в країні 
і розпорядження цими коштами поклада-
ється на Міністерство внутрішніх справ 
України ( далі – МВС). 
МВС як самостій ний суб’єкт бюджетно-

го права має характерні риси, що станов-
лять у сукупності ознаки юридичної особи, 
колективного суб’єкта бюджетного пра-
ва, неприбуткової організації, бюджетної 
установи. Водночас, як орган виконавчої 
влади у відносинах, пов’язаних із фінан-
совим забезпеченням своєї діяльності, є 
суб’єктом бюджетних правовідносин, реа-
лізовуючи при цьому власні повноважен-
ня за рахунок як грошових надходжень 
з Державного бюджету України, так і на-
дання платних послуг.

 МВС України як учасник бюджетних 
правовідносин організує свою діяльність 
на принципах побудови бюджетної систе-
ми України, що встановлюються ст.7 Бю-
джетного кодексу України ( далі – БКУ), 

а також реалізує повноваження, які визна-
чені ст. 22 БКУ «Розпорядники бюджетних 
коштів». Поділяючи погляди науковців на 
недоліки у формулюванні принципів бю-
джетної системи, що надає законодавець, 
вважаємо за доцільне при визначенні 
принципів фінансування правоохоронної 
діяльності спиратися на принципи бю-
джетно-процесуального права та на осо-
бливості організації фінансування право-
охоронної діяльності в бюджетних право-
відносинах. 
У підручнику з фінансового права 

України за редакцією Л.К. Воронової ви-
значаються принципи, на яких будується 
організація бюджетного процесу в Укра-
їні, тобто принцип розподілу бюджетних 
повноважень між органами представниць-
кої та виконавчої влади; принцип спеці-
алізації бюджетних показників, що реа-
лізується через бюджетну класифікацію, 
яка згідно зі ст. 8 БКУ, закріплюючи ви-
черпний перелік доходів та видатків бю-
джетів, полягає в конкретизації доходів за 
джерелами, а видатків – за цільовим при-
значенням; принцип щорічності бюджету; 
принципи гласності та принцип достовір-
ності, який передбачає використання під 
час формування бюджету його реальних 
показників [2, с.144]. 
Враховуючи вказані принципи і на-

ведені вище принципи фінансування пу-
блічної фінансової діяльності, принцип 
спеціалізації бюджетних показників реалі-
зується в діяльності головного розпоряд-
ника бюджетних коштів, зокрема в пра-
воохоронної діяльності – це голова МВС, 
який відповідає за цільове використання 
наданих бюджетних коштів. Принцип ці-
льового використання бюджетних коштів, 
встановлюється у ст. 7 БКУ, і законода-
вець визначає його, як принцип, згідно з 
яким бюджетні кошти, що надаються роз-
порядникам, використовуються тільки на 
цілі, визначені бюджетними призначен-
нями та бюджетними асигнуваннями [7]. 
У такому значенні цей принцип захищає 
інтереси бюджетних споживачів і передба-
чає ймовірність нецільового використання 
бюджетних коштів, за яке встановлюється 
юридична відповідальність. 



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

26ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 3, 2018

Відповідно до ст. 22 БКУ на головних 
розпорядників бюджетних коштів по-
кладаються повноваження, які пов’язані 
з плануванням бюджетних показників на 
наступний бюджетний період, з організа-
цією та забезпечення підготовки бюджет-
них запитів Міністерству фінансів України 
та розробкою кошторисів, отриманням 
бюджетного призначення, розробкою 
та затвердженням паспортів бюджетних 
програм, здійсненням внутрішнього бю-
джетного контролю, з забезпеченням ор-
ганізацією та введенням бухгалтерського 
обліку та звітності тощо. Як розпорядник 
бюджетних коштів МВС здійснює управ-
ління бюджетними коштами у межах, вста-
новлених йому бюджетних повноважень, 
та проводить оцінку ефективності бюджет-
них програм, забезпечуючи ефективне, 
результативне і цільове використання бю-
джетних коштів, організує та координує 
роботи розпорядників бюджетних коштів 
нижчого рівня та одержувачів бюджетних 
коштів у бюджетному процесі. Отже, крім 
принципу цільового використання бю-
джетних коштів, потрібно враховувати і 
принцип ефективності і результативності 
фінансування правоохоронної діяльності.
У чинному фінансовому законодавстві 

принцип ефективності та результативності 
у бюджетному процесі має важливе і вирі-
шальне значення на всіх його стадіях. Цей 
принцип, відповідно до тлумачення зако-
нодавця, визначає, що при складанні та 
виконанні бюджетів усі учасники бюджет-
ного процесу мають прагнути досягнення 
цілей, запланованих на основі національ-
ної системи цінностей і завдань інновацій-
ного розвитку економіки, шляхом забезпе-
чення якісного надання послуг, гарантова-
них державою, Автономною Республікою 
Крим, місцевим самоврядуванням, при 
залученні мінімального обсягу бюджет-
них коштів та досягнення максимального 
результату при використанні визначеного 
бюджетом обсягу коштів ( ст.7) [7]. 
На виконання цього принципу голо-

ва МВС, як головний розпорядник бю-
джетних коштів, займається організацією 
бюджетної діяльності, тобто розробляє та 
затверджує кошториси установ системи 

МВС, аналізує бюджетні розписи та визна-
чає доцільність фінансування окремих на-
прямів правоохоронної діяльності, скла-
дає бюджетні запити тощо.

 Відповідно до ст. 20 БКУ, на всіх ста-
діях бюджетного процесу його учасники 
в межах своїх повноважень здійснюють 
оцінку ефективності бюджетних програм, 
що передбачає заходи з моніторингу, ана-
лізу і контролю за цільовим та ефектив-
ним використанням бюджетних коштів[7]. 
Оцінка ефективності бюджетних програм 
здійснюється на підставі аналізу результа-
тивних показників бюджетних програм, 
а також іншої інформації, що міститься у 
бюджетних запитах, кошторисах, паспор-
тах бюджетних програм, звітах про вико-
нання кошторисів та звітах про виконан-
ня паспортів бюджетних програм. Отже, 
МВС як учасник бюджетного процесу 
наділяється відповідними бюджетними 
повноваженнями, які націлені саме на ре-
зультативність та ефективність формуван-
ня та використання бюджетних коштів на 
правоохоронну діяльність. 
З цим принципом пов’язані принципи, 

які обґрунтовують доцільність отримання 
доходів і їх використання від некомерцій-
ної господарської діяльності МВС. Як за-
значається в наукових дослідженнях, по-
стійне недофінансування системи органів 
МВС призвели останніми роками до вели-
кої плинності персоналу, різкого знижен-
ня численності працівників, які мають зна-
чний досвід роботи, та інших негативних 
наслідків [8, с.3]. Пошук альтернативних 
джерел фінансування діяльності установ 
МВС призвели до використання підрозді-
лами поліції та іншими правоохоронними 
установами права на доходи від некомер-
ційної господарської діяльності, на сучас-
ну орієнтацію бюджетного фінансування 
МВС з місцевих бюджетів, за рахунок між-
бюджетних трансфертів та за рахунок на-
дання платних сервіс-послуг населенню. 
Використання альтернативних джерел 

формування доходів на правоохоронну ді-
яльність не відміняє принципу ефектив-
ності та результативності у використання 
коштів, отриманих від господарської ді-
яльності МВС. Відповідно до звіту Рахун-
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кової палати за 2017 рік, за результатами 
аудиту ефективності використання бю-
джетних коштів, виділених територіаль-
ним органам з надання сервісних послуг 
МВС, встановлено, що у складі МВС ство-
рена і функціонує цілісна система сервіс-
них центрів МВС, яка спрямована на на-
дання громадянам послуг, пов’язаних із 
використанням автотранспортних засобів, 
з метою отримання додаткових коштів, 
тобто використовувати їх для господар-
ської діяльності. 
За даними Рахункової плати, протя-

гом 2016 року та за 9 місяців 2017 року на 
організацію та забезпечення діяльності 
сервісних центрів МВС з державного бю-
джету було спрямовано понад 2 млрд грн, 
з яких асигнування загального фонду ста-
новили 1,1 млрд грн (53,3 %), спеціального 
фонду – 0,9 млрд гривень (46,7 %). Через 
відсутність системного підходу до управ-
ління фінансовими і матеріальними ресур-
сами, прорахунки в системі внутрішнього 
контролю та необґрунтовані управлінські 
рішення, які ухвалювалися керівниками 
різного рівня, сервісними центрами МВС 
протягом періоду, що перевірявся, витра-
чено 27,6 млн з недотриманням чинного 
законодавства грн, а неефективно – 9,7 
млн гривень. У звіті також відмічалося, 
що внаслідок прорахунків у визначенні 
потреби у видатках на сплату нарахувань 
на оплату праці, комунальних послуг та 
енергоносіїв у 2016 році не були освоєні та 
наприкінці року повернені до державного 
бюджету 3,7 млн гривень. Також у МВС не 
запроваджено ведення обліку розрахунків 
і зобов’язань замовників за адміністратив-
ними послугами, що призвело до несвоє-
часного перерахування в дохід місцевих 
бюджетів коштів у сумі 3,4 млн грн, які на-
дійшли як плата за надані послуги [9, с.78]. 
Надані приклади свідчать про важливість 
не тільки ефективного використання бю-
джетних коштів, а й організацію господар-
ської діяльності на принципах господар-
ського розрахунку.
Госпрозрахунок, як вважається в юри-

дичній літературі, – це метод господарю-
вання, основними принципами якого є 
поєднання централізованого планового 

керівництва з боку держави відповідними 
установами з дотриманням господарської 
самостійності, самоокупності, рентабель-
ності та матеріальною зацікавленістю ро-
бітників в результатах праці та матеріаль-
ною відповідальністю [10, с.622].
Плата за сервісні послуги, що нада-

ються МВС, а також доходи від іншої не-
комерційної господарської діяльності ор-
ганів МВС мають стати вагомою частиною 
у формуванні бюджетних коштів МВС. Це 
є можливим за умов: а) цільового спряму-
вання плати за адміністративні послуги, 
що надаються МВС, а також доходів від 
некомерційної господарської діяльності 
органів МВС, зароблених МВС на форму-
вання бюджетних коштів МВС; б) вдоско-
налення процесу надання адміністратив-
них послуг на принципах ефективності і 
результативності, зручності та своєчаснос-
ті, а також на підставі принципів госпроз-
рахунку.
Враховуючи важливість фінансування 

всіх напрямів правоохоронної діяльності 
і надання послуг з захисту інтересів фі-
зичних та юридичних осіб, забезпечення 
законності діяльності установ на місцях, 
важливо враховувати принцип субсидіар-
ності у бюджетному фінансуванні право-
охоронної діяльності. Принцип субсиді-
арності, як встановлює ст. 7 БКУ - це роз-
поділ видів видатків між державним бю-
джетом та місцевими бюджетами, а також 
між місцевими бюджетами ґрунтується на 
необхідності максимально можливого на-
ближення надання гарантованих послуг 
до їх безпосереднього споживача. Субси-
діарність – від лат. служити для допомо-
ги, призначатися для допомоги. Згідно з 
цим принципом, певному бюджету можна 
надавати допомогу тільки тоді, коли його 
можливості є недостатніми для виконання 
встановлених функцій. 
Відповідно до положень Європейської 

хартії місцевого самоврядування, дотри-
мання принципу субсидіарності передба-
чає, що надання державних послуг при 
максимально можливому наближенні на-
дання суспільних послуг до їх безпосе-
реднього споживача підвищує їх ефектив-
ність. Практичне застосування принципу 
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субсидіарності означає, що всі види сус-
пільних благ і послуг мають бути проана-
лізовані з точки зору доцільності передачі 
повноважень у їх наданні між державним і 
місцевими бюджетами, а також між місце-
вими бюджетами [11, с. 18]. Принцип суб-
сидіарності вимагає, щоб рішення у дер-
жаві приймались на нижчому можливому 
рівні і верхні ланки управління вдавались 
до будь-яких дій тільки у тому разі, якщо 
ці дії будуть ефективнішими за відповідні 
дії нижніх ланок [12]. 
Цілком слушним є висновок науковців 

стосовно побудови бюджетного проце-
су, орієнтуючись на закордонний досвід, 
відповідно до якого ефективна бюджетна 
діяльність неможлива без системного під-
ходу, оскільки спрямовується на певні ре-
зультати від витрачання бюджетних коштів 
та підвішенні відповідальності державних 
установ, на яких покладається обов’язок по 
встановленню цих витрат [13, c. 14]. Цілком 
слушним є висновок науковця, що потреба 
в терміновій реформі державного сектора 
спричинена постійним зростанням витрат 
бюджетних ресурсів, насамперед у сфері со-
ціальних видатків, відсутністю вагомих со-
ціально-економічних результатів та немож-
ливістю чіткого контролю щодо якісних 
показників соціальних послуг [14, с. 92].-
Витрати на правоохоронну діяльність з 
цих позицій повинні бути наближені до 
споживачів і орієнтуватися на конкрет-
ні завдання поліції, на обслуговування 
потреб поліції для виконання власних 
обов’язків.
Принципи діяльності поліції, які вста-

новлюються ст. ст. 6-12 Закону України 
«Про Національну поліцію», такі як верхо-
венство право, дотримання прав і свобод 
людини, законність, відкритість та прозо-
рість, політична нейтральність, взаємодія 
з населенням на засадах партнерства, та 
безперервність закладають основу пра-
воохоронної діяльності в країни і безпо-
середньо діяльності міністра внутрішніх 
справ з організації фінансування діяльнос-
ті поліції. З цих позицій безперервність 
як принцип бюджетного процесу закладає 
основи систематичного і планомірного фі-
нансування з державного бюджету право-

охоронної діяльності, враховуючи щоріч-
не прийняття бюджетного закону. 
Фінансування правоохоронної діяль-

ності враховує принципи діяльності по-
ліції та принципи побудови бюджетної 
системи країни. Принцип безперервнос-
ті бюджетного фінансування пов’язаний 
зі строковістю та періодичністю бюджет-
ного процесу, які виникають саме із осо-
бливостей нормативно-правових актів про 
бюджет, оскільки вони приймаються на 
календарний рік у встановленій законом 
процедурі і формі, оновлюючи бюджетні 
відносини, і мають кількісні, часові та ці-
льові обмеження. Принцип відкритості 
та прозорості діяльності поліції пов’зано з 
принципом публічності та прозорості бю-
джетного процесу, які передбачають ін-
формування громадськості зі всіх складо-
вих обігу бюджетних ресурсів та їх конт-
ролі, що безумовно, враховуючи завдання 
діяльності правоохоронних установ, забез-
печує відкритість і доступність інформації 
про фінансування діяльності поліції.

Висновки
1. Принципи фінансування правоохо-

ронної діяльності доцільно розглядати 
з урахуванням особливостей фінансової 
діяльності держави, як інституту фінан-
сового права і завдань діяльності право-
охоронних установ. Фінансування право-
охоронної діяльності як вадливий напрям 
фінансової діяльності держави спирається 
на загальноправові принципи, принципи 
бюджетного фінансування, принципи бю-
джетного процесу, які в сучасних умовах 
господарювання охоплюють нові напрями 
поліцейської діяльності.

2. Враховуючи сучасні умови розви-
тку бюджетних відносин та доктринальні 
підходи до визначення принципів права, 
принципів бюджетного фінансування та 
враховуючи фактори впливу на організа-
цію сучасної правоохоронної діяльності, 
фінансування цієї діяльності повинно від-
повідати принципам цільового спряму-
вання бюджетних коштів, ефективності та 
результативності, безперервності, субсиді-
арності, відкритості та прозорості.
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3. Для організації нового порядку фі-
нансування правоохоронної діяльності з 
метою забезпечення коштами у достатній 
кількості всі установи МВС доцільно впро-
вадити принципи госпрозрахунку як осно-
ву некомерційної господарської діяльності 
установ МВС. 
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Shevnin S.M. 
Legal Principles of Financing Law En-

forcement Activity in Ukraine.
It has been determined that fi nancing of 

law enforcement activity is an important di-
rection of the fi nancial activity of the state, 
since the tasks of the police include: ensur-
ing public safety and order, protecting hu-
man rights and freedoms, interests of society 
and the state, as well as combating crime and 
providing assistance to citizens. It has been 
proved that the fi nancing of state and munic-
ipal expenditures is a legal institution in the 
system of fi nancial activity of the state based 
on general legal principles (the rule of law, 
legality, principles of fi nancial law and special 
principles, which include the following: pur-
posefulness, planning, systematic, irrevers-
ibility, free-of-charge basis, maturity).

It has been proved that the current legal 
procedure for the organization of fi nancing 
law enforcement activity is based on budget 
fi nancing, as evidenced by the expenditures 
of the State Budget of Ukraine, which gives 
the Ministry of Internal Affairs of Ukraine 
the right to dispose budget funds by orga-
nizing its activities on the principles of con-
structing the budgetary system of Ukraine 
that is established by the Art. 7 of the Budget 
Code of Ukraine.



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

30ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 3, 2018

Taking into account the current condi-
tions for the development of budget relations 
and doctrinal approaches to the defi nition of 
the principles of law, the principles of bud-
get fi nancing, and considering the factors 
infl uencing the organization of modern law 
enforcement activities, fi nancing of this activ-
ity should be in line with the principles of tar-
geted budget funds, effi ciency and effective-
ness, continuity, subsidiarity, openness and 
transparency.

Taking into account the current need for 
fi nancing law enforcement activities in suffi -
cient volumes, it is expedient to use revenues 
from non-commercial economic activities of 
the institutions of the Ministry of Internal 
Affairs – payments for services provided by 

АНОТАЦІЯ 
Визначені загальноправові принципи ор-

ганізації діяльності поліції та принципи бю-
джетного фінансування правоохоронної діяль-
ності, на підставі яких сформульовані прин-
ципи фінансування правоохоронної діяльності 
з урахуванням прав на некомерційну господар-
ську діяльність установ Міністерства вну-
трішніх справ України.
Ключові слова: загальноправові принци-

пи, фінансова діяльність держави, принци-
пи бюджетного фінансування, Міністерство 
внутрішніх справ України (МВС), витрати на 
правоохоронну діяльність, некомерційна гос-
подарська діяльність МВС. 

the Ministry of Internal Affairs, as well as in-
come from other non-commercial economic 
activities of the Ministry of Internal Affairs, 
which should become a signifi cant part in the 
formation of budget funds of the Ministry of 
Internal Affairs. It is possible under the fol-
lowing conditions: a) the target orientation 
of the payments for administrative services 
provided by the Ministry of Internal Affairs, 
as well as income from non-commercial eco-
nomic activities of the Ministry of Internal 
Affairs, earned by the Ministry of Internal 
Affairs for the formation of the costs estima-
tions of the institutions of the Ministry of 
Internal Affairs; b) improvement of the pro-
cess of providing administrative services on 
the principles of effi ciency and effectiveness, 
convenience and timeliness, as well as on the 
basis of the principles of self-fi nancing.

The author has offered to implement 
the principles of self-fi nancing, as the basis 
of non-commercial economic activities of the 
Ministry of Internal Affairs in order to im-
prove the organization of a new procedure of 
fi nancing law enforcement activities aiming 
at providing suffi cient funds for all institu-
tions of the Ministry of Internal Affairs.

Key words: general principles of law, 
fi nancial activity of the state, principles 
of budget fi nancing, Ministry of Internal 
Affairs of Ukraine (MIA), expenses for 
law enforcement activity, non-commercial 
economic activities of the Ministry of Internal 
Affairs.
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ÌÅÒÀ ÒÀ ÇÀÂÄÀÍÍß 
ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍÎ¯ ÎÁÎÐÎÍÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

У статті, ґрунтуючись на аналізі науко-
вих поглядів учених та норм чинного законо-
давства України, визначено мету та окреслено 
і надано характеристику завданням терито-
ріальної оборони України.
Обстоюється позиція, що метою терито-

ріальної оборони є досягнення та забезпечення 
належного рівня національної безпеки Украї-
ни на окремих територіях, шляхом реалізації 
відповідних військових та спеціальних заходів, 
застосовуваних під час особливого періоду. Від-
сутність визначення загальної направленості 
територіальної оборони в законодавстві є не-
гативним фактором, який ускладнює розумін-
ня, використання та правове регулювання да-
ної категорії. З урахуванням зазначеного вище 
автором запропоновано доповнити чинну нор-
мативну базу положеннями, які б окреслюва-
ли мету територіальної оборони, тим самим 
даючи розуміння її специфіки як особливого 
складового елементу національної безпеки.
Зазначається, що доволі абстрактним є 

завдання щодо охорони та оборони важливих 
об’єктів і комунікацій, адже положення зако-
нодавства не дають відповіді на питання, які 
саме об’єкти мають пріоритет серед інших. 
З усієї ймовірності мова йде про критичну 
інфраструктуру держави – системи та ресур-
си, фізичні чи віртуальні, що забезпечують 
функції та послуги, порушення яких призведе 
до найсерйозніших негативних наслідків для 
життєдіяльності суспільства, соціально-еко-
номічного розвитку країни та забезпечення 
національної безпеки.

 ÊÀËÃÓØÊ²Í Þð³é Ëåîí³äîâè÷ -  àñï³ðàíò Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

ÓÄÊ: 342.95 (477)

Постановка проблеми
Реалії сьогодення вимагають пошу-

ку нових шляхів і механізмів суттєвого 
оновлення системи територіальної обо-
рони України, підвищення її ефективнос-
ті та функціонування. Аналіз сутності та 
особливостей територіальної оборони, як 
складового елементу національної безпе-
ки України, дає нам можливість окреслити 
загальну направленість даної категорії, ін-
шими словами, відповісти на питання для 
чого вона потрібна у національній системі 
права. Вектор розвитку та дії будь-якого 
явища об’єктивної дійсності підпорядко-
вано певній меті та окремим завданням. 
Не є в даному випадку виключенням ка-
тегорія територіальної оборони. Поряд 
з іншими явищами правової реальності, 
вона має власну практичну направленість. 
Крім цього, у процесі побудови її теорети-
ко-правової конструкції слід зосередити 

На основі проведеного наукового досліджен-
ня пропонується внести відповідні зміни до за-
конодавства, зокрема: по-перше, нормативно 
закріпити мету територіальної оборони; по-
друге, надати вичерпний перелік об’єктів і ко-
мунікацій, які потребують охорони і оборони в 
особливий період; по-третє, доповнити перелік 
завдань територіальної оборони, включивши 
до нього необхідність забезпечення публічної 
безпеки і порядку.
Ключові слова: мета, завдання, законодав-

ство, оборона, територіальна оборона, націо-
нальна безпека. 
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увагу на принципах, що показують ідейну 
спрямованість, соціальну цінність, при-
йнятність зазначеної категорії і механізму 
її правового регулювання. 

Стан дослідження
В останні декілька років проблема те-

риторіальної оборони України знаходить-
ся у полі зору великої кількості науковці. 
Зокрема, цьому питанню приділяли увагу: 
О.С. Власюк, О.А. Кириченко, А.М. Клоч-
ко, І.Ф. Корж, О.М. Музичук, О.А. Чува-
ков, Г.П. Ситник, В.М. Олуйко, М.П. Вав-
ринчук, С.І. Азаров, О.І. Насвіт, О.М. Су-
ходоля, В.І. Жуков, В.П. Коцюба, О.С. Ті-
тов та багато інших. Однак, незважаючи 
на велику кількість наукових пошуків, на 
доктринальному рівні практично відсутні 
наукові роботи, які були присвячені ви-
значенню мети та завдань територіальної 
оборони України.

Саме тому метою статті є: визначити 
мету та окреслити завдання територіаль-
ної оборони України.

Виклад основного матеріалу
Варто зазначити, що у чинній норма-

тивно-правовій базі, яка регулює терито-
ріальну оборону, завдання чітко визна-
чаються, а ось визначення мети відсутнє. 
Цей негативний факт породжує ситуацію, 
коли загальну направленість територіаль-
ної оборони як правової категорії немож-
ливо визначити. Іншими словами, існують 
поточні проблематики, що потребують ви-
рішення (завдання), однак не визначено, 
який конкретно результат за цим очікується. 
Тож через відсутність офіційного визна-
чення мети територіальної оборони логіч-
но виразити даний аспект через сутність 
представленої категорії, враховуючи її 
правову природу та системне підпорядку-
вання національній безпеці. Таким чином, 
метою територіальної оборони є досяг-
нення та забезпечення належного рівня 
національної безпеки  України на окремих 
територіях, шляхом реалізації відповід-
них військових та спеціальних заходів, 
застосовуваних під час особливого періо-
ду. Відсутніст  ь визначення загальної на-

правленості територіальної оборони в за-
конодавстві є негативним фактором, який 
ускладнює розуміння, використання та 
правове регулювання даної категорії. Тож 
ми пропонуємо доповнити чинну норма-
тивну базу положеннями, які б окреслю-
вали мету територіальної оборони, тим са-
мим даючи розуміння її специфіки як осо-
бливого складового елементу національної 
безпеки. 
Досягнення мети територіальної обо-

рони можливе за умови реалізації передба-
чених законодавством завдань. На відміну 
від цілі досліджуваної категорії, завдання 
останньої чітко перелічено у Закону Укра-
їни «Про оборону України». Так, відповід-
но до статті 18 Закону загальнодержавні 
воєнні і спеціальні заходи передбачені те-
риторіальною обороною, здійснюються в 
особливий період із завданнями: 1) охоро-
ни та захисту державного кордону; 2) за-
безпечення умов для надійного функціо-
нування органів державної влади, органів 
військового управління, стратегічного 
(оперативного) розгортання військ (сил); 
3) охорони та оборони важливих об’єктів 
і комунікацій; 4) боротьби з диверсійно-
розвідувальними силами, іншими озброє-
ними формуваннями агресора та антидер-
жавними незаконно утвореними озброє-
ними формуваннями; 5) підтримання пра-
вового режиму воєнного стану [1].
Необхідно підкреслити, що кожне 

представлене завдання відіграє велике 
значення не тільки для процесу реалізації 
територіальної оборони, але й для забез-
печення національної безпеки. Напри-
клад, державний кордон України показує 
не тільки географічні рамки нашої держа-
ви, але також визначає межі національної 
юрисдикції, правового поля. Державний 
кордон регулюється на законодавчому 
рівні та має важливе стратегічне значен-
ня. Саме тому його захист є невід’ємною 
частиною загальнодержавної системи за-
безпечення національної безпеки і поля-
гає у скоординованій діяльності військо-
вих формувань та правоохоронних органів 
держави, організація і порядок діяльності 
яких визначаються законами України. Ця 
діяльність провадиться в межах, наданих 
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їм повноважень шляхом вжиття комп-
лексу політичних, організаційно-право-
вих, дипломатичних, економічних, вій-
ськових, прикордонних, імміграційних, 
розвідувальних, контррозвідувальних, 
оперативно-розшукових, природоохорон-
них, санітарно-карантинних, екологічних, 
технічних та інших заходів. У свою чергу, 
охорона державного кордону України є 
невід’ємною складовою загальнодержав-
ної системи захисту державного кордону 
і полягає у здійсненні уповноваженими 
державними органами, зокрема Збройни-
ми Силами України, на суші, морі, річках, 
озерах та інших водоймах, у повітряному 
та підводному просторі заходів, спрямова-
них на забезпечення недоторканності дер-
жавного кордону нашої країни [2].
Друге завдання територіальної оборо-

ни, яким є забезпечення умов надійного 
функціонування органів державної влади 
та органів військового управління віді-
грає не менш важливу роль. Його сутність 
полягає у проведенні заходів з метою не-
допущення дезорганізації діяльності, по-
перше, центральних органів державної 
влади, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, по-друге, усієї судової 
системи держави, по-третє, інших орга-
нів влади діяльність яких має найбільш 
пріоритетне значення, наприклад органів 
прокуратури. Окрім цього, представлене 
завдання консолідується з іншою поточ-
ною проблематикою – необхідністю під-
тримки правового режиму воєнного стану. 
Суть полягає у тому, що обидва випадки 
є взаємодоповнюючими. Відповідно до за-
конодавства, воєнний стан – це особливий 
правовий режим, що вводиться в Україні 
або в окремих її місцевостях у разі зброй-
ної агресії чи загрози нападу, небезпеки 
державній незалежності України, її тери-
торіальній цілісності та передбачає надан-
ня відповідним органам державної влади, 
військовому командуванню, військовим 
адміністраціям та органам місцевого са-
моврядування повноважень, необхідних 
для відвернення загрози, відсічі збройної 
агресії та забезпечення національної без-
пеки, усунення загрози небезпеки держав-
ній незалежності України, її територіаль-

ній цілісності, а також тимчасове, зумовле-
не загрозою, обмеження конституційних 
прав і свобод людини і громадянина та 
прав і законних інтересів юридичних осіб 
із зазначенням строку дії цих обмежень 
[3]. Виходячи із визначення, підтримка 
правового режиму воєнного стану немож-
лива без забезпечення роботи відповідних 
органів, які вповноважені реалізовувати 
передбачені у його рамках заходи. Окрім 
центральних органів виконавчої влади, та-
кими є військове командування та військо-
ві адміністрації. 
Доволі абстрактним є завдання щодо 

охорони та оборони важливих об’єктів і 
комунікацій. Положення законодавства 
не дають відповіді на питання, які саме 
об’єкти мають пріоритет серед інших.  
Ймовірно, мова йде про критичну інфра-
структуру держави – системи та ресурси, 
фізичні чи віртуальні, що забезпечують 
функції та послуги, порушення яких при-
зведе до найсерйозніших негативних на-
слідків для життєдіяльності суспільства, 
соціально-економічного розвитку країни 
та забезпечення національної безпеки [4]. 
Виходячи з положень рішення Ради на-
ціональної безпеки і оборони України від 
16 лютого 2017 року «Про невідкладні за-
ходи з нейтралізації загроз енергетичній 
безпеці України та посилення захисту 
критичної інфраструктури», до її об’єктів 
можна віднести установи та підприємства 
таких важливих галузей, як: хімічна про-
мисловість, енергетика, банки і фінанси, 
інформаційні технології, телекомунікації, 
транспорт, охорона здоров’я, продоволь-
ство та інших сфер, що мають стратегічну 
важливість [5]. З урахуванням вищевикла-
деного можна стверджувати, що охорона і 
оборона зазначених галузей відповідає ін-
тересам національної безпеки України. 
Останнім завданням територіальної 

оборони є боротьба з диверсійно-розві-
дувальними силами, іншими озброєними 
формуваннями агресора та антидержав-
ними незаконно утвореними озброєними 
формуваннями. У даному контексті йдеть-
ся мова про військові формування інозем-
них держав, які не мають законної основи 
діяльності на території України, на відмі-
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ну від Збройних Сил України, Національ-
ної поліції, Націон альної Гвардії, Держав-
ної служби з надзвичайних ситуацій тощо. 
Метою диверсійно-розвідувальних сил та 
озброєних формувань агресору, як пра-
вило, виступає проведення актів сабота-
жу, диверсії і терору в тилу противника, 
знищення об’єктів військово-стратегічно-
го значення, а також засобів транспорту і 
зв’язку, отрує ння колодязів, застосування 
бактеріологічних засобів ураження; ство-
рення партизанських загонів із тих шарів 
і груп населення, що в тій чи іншій мірі 
незадоволені існуючим режимом; прове-
дення підривної пропаганди і розповсю-
дження «хибних» слухів і таке інше [6]. 
Реалізації вказаних актів може привес-
ти до негативних наслідків політичного, 
економічного або іншого характеру, тому 
боротьба із суб’єктами, які займаються їх 
виконанням, є одним із пріорітетних на-
прямів територіальної оборони. 
У цілому, визначені законодавством 

завдання відповідають сутності та особли-
востям територіальної оборони. Однак, 
для забезпечення мети досліджуваного 
явища їх правова основа потребує деяких 
змін. Зокрема, необхідно розширити нор-
мативну базу у частині визначення завдан-
ня щодо охорони та оборони важливих 
об’єктів і комунікацій. У цій частині слід 
детально розтлумачити, які саме об’єкти 
і комунікації потребують захисту у першу 
чергу, тобто визначити найбільш пріори-
тетні серед них. Крім цього, ми пропону-
ємо внести до переліку завдань ще одне – 
забезпечення публічної безпеки і порядку. 
Необхідно додатково обґрунтувати зміст 
вказаного завдання.
Категорія «публічна безпека і порядок» 

виступає новелою у законодавстві Украї-
ни. Вперше її було закріплено у положен-
нях Закону України «Про Національну 
поліцію». Відповідно до пункту 1 частини 
1 статті 2 Закону, завданням національної 
поліції, центрального виконавчого органу 
влади, є забезпечення публічної безпеки 
і порядку [7]. Проте, в подальшому Зако-
ном не визначається зміст цих термінів, 
що суттєво ускладнює їх розуміння. До-
цільно зауважити, що поняття публічної 

безпеки і порядку походить від терміну 
«громадський порядок», який було за-
кріплено у Законі України «Про міліцію» 
[8]. Проблематика невизначеності нових 
категорій знайшла вираз у сучасному на-
уково-правничому середовищі. Існує де-
кілька поглядів з приводу визначення 
змісту публічної безпеки та порядку. На-
приклад, Проневич О.С. розуміє публічну 
безпеку як збереження правопорядку від 
загрозливих явищ і цінностей громадян, 
держави та суспільства в цілому, а також 
фактичний стан, який робить неможли-
вим їх нормальне функціонування, реалі-
зацію гарантованих законом прав, свобод 
та інтересів, збереження майна, здоров’я 
та життя людей [9, c.25; 10, с.743]. У свою 
чергу, Панова О.О. у своїх дослідженнях 
дійшла висновку про те, що публічний по-
рядок і безпека виконують роль індикато-
ра атмосфери спокою суспільства, вказу-
ють на рівень злочинності та ефективності 
діяльності органів державної влади та міс-
цевого самоврядування [11].
На наш погляд, зміст публічної безпе-

ки і порядку слід розкривати через сут-
ність терміну «публічний». Зазвичай, дане 
слово у науковій літературі тлумачиться як 
те, що відбувається в присутності публіки, 
людей, привселюдно, тобто призначене 
для широкого відвідування чи користу-
вання [12, c.209]. Отже, публічну безпеку 
і порядок можна тлумачити як стан захи-
щеності прав, свобод і законних інтересів 
фізичних, юридичних осіб, держави у всіх 
правовідносинах, що виникають під час 
поточної діяльності даних суб’єктів і які 
не відносяться до приватної сфери. Тобто 
забезпечення публічної безпеки і порядку 
– це діяльність у вигляді системи заходів, 
направлених на підтримку належних умов 
життєдіяльності суспільства нашої держа-
ви. Враховуючи вищевказане, ми дійшли 
висновку про те, що забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку належить до тери-
торіальної оборони та національної без-
пеки України. Зокрема, законодавством 
правоохоронна діяльність відноситься до 
сфер, у яких присутній національний ін-
терес. Це свідчить про те, що правоохо-
ронна діяльність є складовим елементом 
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національної безпеки України. На думку 
багатьох учених, остання категорія є осо-
бливим видом діяльності, направленої 
на боротьбу з правопорушеннями, забез-
печення публічної безпеки і порядку, що 
здійснюється уповноваженими державни-
ми органами [13, c.87; 14; 15, с.47 – 49]. 
Отже, правоохоронна діяльність включає 
в себе забезпечення публічної безпеки і 
порядку, що автоматично робить її скла-
довою національної безпеки держави. 
У контексті територіальної оборони за-

вдання щодо забезпечення публічної без-
пеки консолідується з усіма іншими. Суть 
полягає в тому, що проведення передба-
чених територіальною обороною воєнних 
і спеціальних заходів здійснюється в осо-
бливий період, підтримка правового ре-
жиму якого неможлива у разі наявності 
нестабільної поведінки суспільства. Тож 
забезпечення оборони та захисту відпо-
відної території від зовнішньої збройної 
агресії, конфлікту, діяльності диверсій-
но-розвідувальних сил, інших озброєних 
формувань агресора та антидержавних не-
законно утворених озброєних формувань, 
а також забезпечення умов функціонуван-
ня стратегічно важливих об’єктів і комуні-
кацій, органів державної влади, військово-
го командування можливе, лише за умови 
внутрішньої стабільності та захищеності 
суспільства. Це, у свою чергу, консоліду-
ється в окреме завдання територіальної 
оборони – забезпечення публічної безпе-
ки і порядку, виконання якого відповідає 
меті щодо забезпечення національної без-
пеки на окремій місцевості. 

Висновок
Таким чином, ми окреслили мету та 

ключові завдання територіальної оборо-
ни, що дало розуміння практичної спря-
мованості зазначеної категорії. Підводячи 
підсумок, слід зазначити, що на сьогодні 
нормативно-правова база територіальної 
оборони не закріплює у своїх нормах за-
гальну направленість категорії та її керівні 
ідеї. Даний аспект, безумовно, є серйоз-
ним недоліком, ускладнюючим реалізацію 
заходів, передбачених територіальною 
обороною. У зв’язку з цим нами було за-

пропоновано внести відповідні зміни до 
законодавства, зокрема: 

- по-перше, нормативно закріпити 
мету територіальної оборони;

- по-друге, надати вичерпний пере-
лік об’єктів і комунікацій, які потребують 
охорони і оборони в особливий період;

- по-третє, доповнити перелік за-
вдань територіальної оборони, включив-
ши до нього необхідність забезпечення 
публічної безпеки і порядку;
Внесення зазначених змін дозволить 

створити стійку теоретико-правову кон-
струкцію територіальної оборони, на осно-
ві якої її практична реалізація буде здій-
снюватися більш якісно та ефективно.

Література
1. Про оборону України : закон від 

06.12.1991 №1932-XII // Відомості Верхо-
вної ради України. 1992. №9. ст.106.

2. Про державний кордон України : 
закон від 04.11.1991 №1777-ХІІ // Відомос-
ті Верховної Ради України. 1992. №2. ст.5.

3. Про правовий режим воєнного 
стану : від 12.05.2015 №389-VIII // Відо-
мості Верховної Ради України. 2015. №28. 
ст.250.

4. Бірюков Д.С., Кондратов С.І., На-
світ О.І., Суходоля О.М. Зелена книга з 
питань захисту критичної інфраструктури 
в Україні / Д.С. Бірюков, С.І. Кондратов, 
О.І. Насвіт, О.М. Суходоля // [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : http://www.
niss.gov.ua/public/File/2015_table/Green%20
Paper%20on%20CIP_ua.pdf.  

5. Про невідкладні заходи з нейтралі-
зації загрози енергетичній безпеці Украї-
ни та посилення захисту критичної інфра-
структури : рішення від 16.02.2017 // Офі-
ційний вісник Президента України. 2017. 
№5. ст.93.

6. Жуков В.І., Коцюба В.П., Тітов О.С. 
Визначення шляхів протидії диверсіям 
формувань сил спеціальних операцій / В.І. 
Жуков, В.П. Коцюба, О.С. Тітов // Збірник 
наукових праць Харківського університе-
ту Повітряних Сил. 2010. Вип.4(26). С.10 
– 13. 



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

36ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 3, 2018

SUMMARY 
In the article, based on the analysis of scientifi c 

views of scientists and the norms of the current 
legislation of Ukraine, the goal has been defi ned, and 
it is outlined and given a description of the tasks of the 
territorial defense of Ukraine.

The position that the purpose of territorial 
defense is to achieve and ensure an adequate level 
of Ukraine’s national security in certain territories is 
advocated, through the implementation of appropriate 
military and special measures applied during a 
special period. The lack of defi nition of the general 
direction of territorial defense in the legislation is a 
negative factor, which complicates the understanding, 
use and legal regulation of this category. Taking into 
account the above-mentioned author, it is proposed to 
supplement the current normative base with provisions 
that would outline the goal of territorial defense, thus 
giving an understanding of its specifi city as a special 
component of national security.

It is noted that rather abstract is the task of 
protecting and protecting important objects and 
communications, since the provisions of the law 
do not answer the question of which objects are the 
priority among others. In all likelihood it is a critical 
infrastructure of the state - systems and resources, 
physical or virtual, providing functions and services 
whose violation will lead to the most serious negative 
consequences for the life of the society, socio-economic 
development of the country and the provision of 
national security.

On the basis of the conducted scientifi c research 
it is proposed to make appropriate amendments to 
the legislation, in particular: fi rstly, to establish 
a normative goal of territorial defense; and 
secondly, provide an exhaustive list of objects and 
communications that require protection and defense 
during a special period; Thirdly, to supplement the list 
of tasks of territorial defense, including the need for 
public security and order.

Key words: purpose, tasks, legislation, defense, 
territorial defense, national security.
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ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß 
Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÕ ÑÈÑÒÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ, 

ÇÎÊÐÅÌÀ ÂÎÄÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ, Â ÓÌÎÂÀÕ 
ªÂÐÎ²ÍÒÅÃÐÀÖ²¯

Автором дано определение администра-
тивно-правового регулирования деятельности 
транспортных систем. Сделан анализ норма-
тивно-правовых актов Украины, учитывая 
процессы приведения национального законо-
дательства с международными, в частности 
европейскими стандартами. Проанализиро-
вана транспортная Стратегия Украины на 
ближайшие несколько лет, определены основ-
ные направления имплементации европей-
ских директив и международных конвенций в 
области водного транспорта.
Ключевые слова: европейские стандар-

ты, транспортная стратегия, аудит ИМО, 
транспортные системы, государственное ре-
гулирование.

 ÊËÞªÂÀ ªâãåí³ÿ Ìèêîëà¿âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, 
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ôàêóëüòåòó ÄÓ²Ò 

ÓÄÊ 342.951

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій свідчить про те, що сьогодні проблемати-
ка адміністративно-правового регулювання 
держави морської галузі розглядається зде-
більшого в науково-публіцистичній літерату-
рі, питання визначення адміністративно-пра-
вового регулювання розглядаються в бага-
тьох підручниках з адміністративного права, 
зокрема Стеценко С.Г., Задихайло О.А., Би-
тяк Ю.П., Гриценко І.С. Мельник Р.С.; вели-
ку кількість робіт було присвячено питанням 
правового регулювання перевезень, але до-
сліджень, з питань правового регулювання 
діяльності транспортних систем зараз бракує.

Формулювання цілей
Метою статті є проведення аналізу дже-

рел адміністративно-правового регулювання 
діяльності транспортної системи України, зо-
крема водного транспорту, в умовах євроінте-
граційних процесів в Україні. 

Виклад основного матеріалу
Компонентами транспортної системи є 

транспортна мережа, комплекс, інфраструк-
тура, рухомий склад та інші технічні споруди, 
пов’язані з виробництвом, ремонтом і експлу-
атацією транспортних засобів, а також різні 
методи і системи організації процесу переве-
зень. Крім того, в систему входять організації 
та підприємства, які займаються діяльністю, 
спрямованою на вдосконалення та розвиток 
транспортної системи: галузеве машинобу-
дування, будівництво, паливно-енергетичні 
системи, наукові та освітні центри. Інфра-

Сучасні умови життя диктують необхід-
ність стрімкого розвитку глобальної тран-
спортної системи. Економіка і соціальна сфе-
ра будь-якої держави безпосередньо залежать 
від раціональної організації транспортних 
систем, що включають у себе як пасажирські, 
так і вантажні перевезення.
Морський транспорт є основою світової 

торгівлі і глобалізації. Двадцять чотири годи-
ни на добу круглий рік судна здійснюють пе-
ревезення вантажів в усі куточки земної кулі. 
У найближчі роки значущість цієї діяльності 
буде зростати поряд з прогнозованим збіль-
шенням обсягу світової торгівлі, оскільки, як 
вважається, мільйони людей зможуть мати 
розширений доступу до основних матеріаль-
них благ, товарів і продуктів.
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структура - це комплекс матеріальних складо-
вих транспортної системи, нерухомо зафіксо-
ваних у просторі, які утворюють транспортну 
мережу. Такою мережею називають сукуп-
ність засобів сполучення (відрізки автомо-
більних і залізничних магістралей, трубопро-
водів, водних шляхів і інше) і вузлів (дорожні 
розв’язки, термінали), які використовуються 
при здійсненні транспортних перевезень. 
Законом Україні «Про транспорт» від 

10.11.1994р. зазначається, що в Україні діє 
єдина транспортна система. Вона повинна 
відповідати вимогам суспільного виробни-
цтва і національної безпеки, мати розгалуже-
ну інфраструктуру, забезпечувати зовнішньо-
економічні зв’язки країни. Єдину транспорт-
ну систему становлять, відповідно до ст.21 
Закону України «Про транспорт»: транспорт 
загального користування (залізничний, мор-
ський, річковий, автомобільний і авіаційний, 
а також міський електротранспорт і метропо-
літен); промисловий залізничний транспорт; 
відомчий транспорт; трубопровідний тран-
спорт; шляхи сполучення загального корис-
тування [1]. 
До основних завдань функціонування 

транспортної системи відноситься забезпе-
чення мобільності населення, а також задо-
волення економічних вимог до перевізних 
процесів, які полягають у максимально ефек-
тивному переміщенні вантажів. Тому визна-
чення ефективності транспортної системи - 
це встановлення рівноваги між діаметрально 
протилежними точками: потребами суспіль-
ства й отриманням економічної вигоди. Роз-
виток транспортних мереж (водних, назем-
них або повітряних) залежить від наступних 
факторів: особливості клімату, географічне 
положення, чисельність і рівень життя на-
селення в регіоні, інтенсивність товарообігу, 
мобільність населення, існування природних 
шляхів сполучення (наприклад, річкова ме-
режа) та інші.
Роботу транспортної системи забезпечує 

транспортна інфраструктура, що включає в 
себе шляхи сполучення, рухомий склад, ван-
тажно-розвантажувальне господарство тран-
спортних та інших підприємств і організацій, 
які здійснюють навантаження, розвантажен-
ня і перевалку вантажів (що перевозяться всі-
ма видами транспорту), а також засоби управ-

ління і зв’язку, різноманітне технічне облад-
нання. Сам процес адміністративно-правово-
го регулювання представляє собою систему 
послідовних дій державних органів за допо-
могою правових методів і засобів для досяг-
нення цілей регулювання поведінки учасни-
ків суспільних відносин у сфері державного 
управління. Сфера транспорту не може функ-
ціонувати сама по собі. Керуючись суттєвою 
присутністю держави в транспортній галузі, 
слід зазначити, що завданнями державного 
управління в галузі транспорту є:

· своєчасне, повне та якісне задоволення 
потреб населення і суспільного виробництва 
в перевезеннях і потреб оборони України;

· захист прав громадян під час їх тран-
спортного обслугову вання;

· безпечне функціонування транспорту;
· додержання необхідних темпів і пропо-

рцій розвитку націо нальної транспортної сис-
теми;

· захист економічних інтересів України і 
законних інтересів підприємств і організацій 
транспорту та споживачів транспортних по-
слуг;

· створення рівних умов для розвитку гос-
подарської діяльності підприємств транспор-
ту;

· обмеження монополізму і розвиток кон-
куренції;

· координація роботи різних видів тран-
спорту;

· ліцензування окремих видів діяльності 
в галузі транспорту та інші (Стеценко Адмін. 
Право. підручник) [2].
У Україні адміністративно-правове регу-

лювання відносин у сфері діяльності тран-
спорту належить до пріоритетних напрямів 
внутрішньої політики держави. Створення 
правових стимулів щодо розвитку транспорт-
ної системи є одним з основних резервів під-
вищення добробуту суспільства, його еконо-
мічного потенціалу відповідно до напрямів 
розвитку держави, закріплених Конституці-
єю.
В травні 2018 року Кабінет Міністрів 

України прийняв рішення про схвалення 
Національної транспортної стратегії України 
на період до 2030 року «Drive Ukraine 2030», 
яка була затверджена розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України [3].
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Стратегія визначає концептуальні засади 
формування та пріоритети реалізації держав-
ної політики в галузі транспорту, спрямовані 
на інтеграцію національної транспортної ме-
режі до міжнародної транспортної мережі, за-
доволення потреб населення у перевезеннях 
та покращення умов ведення бізнесу задля 
створення конкурентоспроможної та ефек-
тивної національної економіки.
Для реалізації положень Стратегії Кабінет 

Міністрів затверджуватиме трирічні плани 
заходів, які розроблятиме Міністерство Інф-
раструктури разом з іншими заінтересова-
ними центральними та місцевими органами 
виконавчої влади. Стратегія визначає основні 
напрями покращення якості надання тран-
спортних послуг, передбачає наближення 
рівня їх надання та розвитку інфраструктури 
до європейських стандартів, підвищення рів-
ня безпеки та зменшення негативного впливу 
на навколишнє природне середовище, реагує 
на необхідність поліпшення системи управ-
ління, проведення адміністративної реформи 
та децентралізації повноважень центральних 
органів виконавчої влади, запровадження 
антикорупційної політики, корпоративного 
управління у державному секторі економіки. 
Як зазначають у Міністерстві Інфраструкту-
ри, стратегічною метою України є інтеграція 
у світову економіку та технологічний стрибок 
у сфері інфраструктури.
Виконання положень Транспортної Стра-

тегії «Drive Ukraine 2030», як наголошують 
фахівці та експерти, дозволить перетворитись 
Україні на розвинену, високотехнологічну та 
інноваційну країну завдяки розвитку сфери 
транспорту та інфраструктури, застосування 
новітніх технологій. Транспортна Стратегія 
Drive Ukraine 2030 – це в майбутньому циф-
рова інфраструктура, безпека на транспорті, 
безпілотні автомобілі, транспортні коридо-
ри та єдина транспортна та інфраструктурна 
мережа з Європейським Союзом. Стратегія 
– важливий документ, який передбачає пе-
реорієнтацію вантажів та пасажиропотоку 
на Європейський Союзу, розвиток цифрової 
інфраструктури, сучасних технологій та елек-
тротранспорту.
Одним із напрямів реалізації Транспорт-

ної Стратегії є вдосконалення адміністратив-
но-правового регулювання водного тран-

спорту, вдосконалення системи управління 
цієї галузі.
Судноплавство, морське і річкове, має 

стратегічне значення для кожної країни, що 
має доступ до відкритих морів. На галузь між-
народного судноплавства припадає 90 відсо-
тків світової торгівлі. Небезпечна природа 
морів наражає судна та мореплавців на значні 
фізичні ризики, тому питання безпеки суден, 
навчання моряків, умови їх праці та побуту 
є особливо важливими для заінтересованих 
сторін та ефективного бізнесу. Судноплавство 
є найменш шкідливим для навколишнього 
природного середовища видом комерційних 
перевезень.
Україна як сторона міжнародних кон-

венцій, інших міжнародно-правових актів у 
сфері торговельного мореплавства повинна 
дотримуватися міжнародних стандартів без-
пеки мореплавства та охорони суден і портів. 
Їх повноцінна імплементація вимагає наяв-
ності чітко структурованої системи забезпе-
чення безпеки мореплавства і загальної без-
пеки, яка має належні організаційні, кадрові 
та матеріальні ресурси і сучасну правову базу.
За роки свого державного розвитку Укра-

їна істотно втратила позиції морської держа-
ви через втрату більшості суден торговельно-
го та риболовного флоту, значне скорочення 
суднобудування, руйнацію військово-мор-
ських сил, уповільнення соціально-економіч-
ного розвитку приморських регіонів. Розви-
ток морських перевезень українськими суд-
нами не відповідає загальносвітовим тенден-
ціям. Крім того, відсутні економічні стимули 
для реєстрації суден під Державним Прапо-
ром України.
Важливим чинником повернення Украї-

ни на світовий ринок перевезень на морських 
і внутрішніх водних шляхах є створення су-
часного правового поля для приваблення 
інвестицій у цей сегмент транспортного сек-
тору економіки. Для цього вкрай необхідним 
є приведення національного законодавства 
у відповідність з міжнародними стандартами 
судноплавства. Міжнародні конвенції, при-
йняті у рамках діяльності Міжнародної мор-
ської організації, документи Комітету з Вод-
ного транспорту Європейської Економічної 
Комісії ООН і Дунайської комісії є основою, 
яку необхідно імплементувати у правове поле 
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України. Законодавство Європейського Сою-
зу є зразком такої імплементації, що повинно 
стати прикладом для України.
Метою Стратегії імплементації положень 

директив та регламентів Європейського Со-
юзу у сфері міжнародного морського та вну-
трішнього водного транспорту (“дорожня 
карта”), яка схвалена розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 11 жовтня 2017 р. 
№ 747-р, є запровадження режиму внутріш-
нього ринку у відповідному секторі за прин-
ципом взаємності [4].
Основним завданням Стратегії є адапта-

ція національного законодавства до законо-
давства Європейського Союзу, що сприятиме 
лібералізації та взаємному доступу на ринки 
України та Європейського Союзу та повне 
виконання Україною зобов’язань у сфері тор-
говельного мореплавства і внутрішнього вод-
ного транспорту, які взяті нею за міжнарод-
ними договорами у зазначених сферах[4].

Висновки
Отже, зроблений аналіз нормативної бази 

діяльності держави, які направлені на вдо-
сконалення діяльності транспортних систем, 
зокрема діяльності водного транспорту, мож-
на зробити висновок, що транспортна страте-
гія передбачає значний розвиток морського 
та річкового транспорту [5]. А саме:

- оновлення морського торговельного 
флоту, днопоглиблювального та буксирного 
флоту та стимулювання конкуренції – сьогод-
ні оновлення флоту та стимулювання конку-
ренції неможливе без достатнього інвестуван-
ня в галузь;

- концесія державних стивідорних компа-
ній, розбудова інфраструктури глибоковод-
них морських портів та будівництво спеціа-
лізованих перевантажувальних комплексів 
– питання перегляду Закону України «Про 
концесію» стоїть уже дуже давно, оскільки 
існуючий нормативно-правовий акт має до-
статньо недоліків і в значній мірі перешко-
джає впровадження концесії;

- спрощення процедур реєстрації суден 
під Державним прапором України та системи 
дипломування українських моряків, забезпе-
чення дотримання міжнародних стандартів 
підготовки та оцінки кваліфікації – перед-
бачається створення міжнародного реєстру 

торговельних суден, що може підняти рей-
тинг України як морської держави на зна-
чний рівень;

- модернізація річков ої інфраструктури та 
скорочення річкових транспортних витрат – 
правове регулювання річкового транспорту 
взагалі сьогодні знаходиться на дуже низь-
кому рівні, про що свідчить застаріла право-
ва база. Необхідно провести значну роботу 
щодо вдосконалення правової бази і системи 
управління річковим транспортом, зокрема 
необхідно закріпити адміністративно-право-
вий статус річкових портів;

- інтеграція внутрішніх водних шляхів у 
загальну логістичну мережу ЄС TEN-T та роз-
виток європейського водного коридору E-40 
між Чорним та Балтійським морями;

- спрощення процедури доступу до суд-
ноплавства внутрішніми водними шляхами 
суден під іноземним прапором.
А проведений Міжнародною морською 

організацією аудит галузі морського та річко-
вого транспорту свідчить про те, що Україна 
знаходиться на шляху правильної реалізації 
всіх планів і стратегій держави. Аудит ІМО - 
це знакова подія проведення повного аналізу 
якості та рівня виконання відповідних між-
народних конвенцій та резолюцій ІМО Укра-
їною, що є основою для покращення рівня 
виконання зобов’язань України як держа-
ви прапора, держави порту та прибережної 
держави шляхом вдосконалення норматив-
но-правової бази, інструментів та механізмів 
роботи.

Література
1. Закон України «Про транспорт» від 

10.11.1994 № 232/94-ВР // Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-ВР

2. Стеценко С. Г. Адміністративне пра-
во України Навчальний посібник – К Аті-
ка, 2007.// Режим доступу: http://radnuk.info/
pidrychnuku/493-stetsenko/9779-s-2.html

3. Урядовий портал. Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 30 травня 
2018 р. «Про схвалення Національної тран-
спортної стратегії України на період до 2030 
року» // Режим доступу: https://www.kmu.
gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-nacionalnoyi-
transportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-
2030-roku



41

Êëþºâà ª.Ì. - Àäì³í³ñòðàòèâíî-ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ òðàíñïîðòíèõ ñèñòåì...

4. Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 11 жовтня 2017 р. № 747-р «Про 
схвалення Стратегії імплементації положень 
директив та регламентів Європейського Со-
юзу у сфері міжнародного морського та вну-
трішнього водного транспорту («дорожньої 
карти»)» // Режим доступу: http://consultant.
parus.ua/?doc=0ATDM23168&abz=JVHO4

5. Сайт видання: Європейська прав-
да. Експертна думка. // Режим досту-
пу: https://www.eurointegration.com.ua/
experts/2017/05/5/7065323/

Автореферат статті
Сучасні умови життя диктують необхід-

ність стрімкого розвитку глобальної тран-
спортної системи.
Компонентами транспортної системи є 

транспортна мережа, комплекс, інфраструк-
тура, рухомий склад та інші технічні спо-
руди, пов’язані з виробництвом, ремонтом і 
експлуатацією транспортних засобів, а також 
різні методи і системи організації процесу пе-
ревезень. Відповідно до ст.21 Закону Украї-
ни «Про транспорт»: транспорт загального 
користування (залізничний, морський, річ-
ковий, автомобільний і авіаційний, а також 
міський електротранспорт і метрополітен); 
промисловий залізничний транспорт; відо-
мчий транспорт; трубопровідний транспорт; 
шляхи сполучення загального користування.
Роботу транспортної системи забезпе-

чує транспортна інфраструктура. Сам про-
цес адміністративно-правового регулювання 
представляє собою систему послідовних дій 

державних органів за допомогою правових 
методів і засобів для досягнення цілей регу-
лювання поведінки учасників суспільних від-
носин у сфері державного управління.
У травні 2018 року Кабінет Міністрів 

України прийняв рішення про схвалення 
Національної транспортної стратегії України 
на період до 2030 року. Стратегія визначає 
концептуальні засади формування та пріори-
тети реалізації державної політики в галузі 
транспорту, спрямовані на інтеграцію націо-
нальної транспортної мережі до міжнародної 
транспортної мережі, задоволення потреб 
населення у перевезеннях та покращення 
умов ведення бізнесу задля створення кон-
курентоспроможної та ефективної національ-
ної економіки. Виконання положень Тран-
спортної Стратегії дозволить перетворитись 
Україні на розвинену, високотехнологічну та 
інноваційну країну завдяки розвитку сфери 
транспорту та інфраструктури, застосування 
новітніх технологій.
Одним із напрямів реалізації Транспорт-

ної Стратегії є вдосконалення адміністратив-
но-правового регулювання водного тран-
спорту, вдосконалення системи управління 
цієї галузі. Судноплавство, морське і річкове, 
має стратегічне значення для кожної країни, 
що має доступ до відкритих морів. Проведе-
ний Міжнародною морською організацією 
аудит галузі морського та річкового транспор-
ту свідчить про те, що Україна знаходиться 
на шляху правильної реалізації всіх планів і 
стратегій держави.

SUMMARY 
The author gives a defi nition of administrative 

and legal regulation of the operation of transport 
systems. An analysis of legal acts of Ukraine is 
made, taking into account the processes of bringing 
national legislation into line with international, 
in particular European standards. The transport 
strategy of Ukraine for the next several years is 
analyzed, the main directions of implementation of 
European directives and international conventions 
in the fi eld of water transport are defi ned.

Key words: European standards, transport 
strategy, IMO audit, transport systems, state 
regulation.

АНОТАЦІЯ 
Автором надане визначення адміністра-

тивно-правового регулювання діяльності 
транспортних систем. Зроблений аналіз нор-
мативно-правових актів України, з огляду на 
процеси приведення національного законодав-
ства до міжнародних, зокрема європейських 
стандартів. Проаналізована транспортна 
Стратегія України на найближчі декілька ро-
ків, визначені основні напрями імплементації 
Європейських директив та міжнародних кон-
венцій в галузі водного транспорту.
Ключові слова: європейські стандарти, 

транспортна стратегія, аудит ІМО, тран-
спортні системи, державне регулювання.
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ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÔÎÐÌÈ ÂÇÀªÌÎÄ²¯ 
ÒÀ ÊÎÎÐÄÈÍÀÖ²¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÍÈÕ 

ÎÐÃÀÍ²Â ÍÀ ÐÅÃ²ÎÍÀËÜÍÎÌÓ Ð²ÂÍ²

У статті на основі аналізу наукових по-
глядів вчених та норм чинного законодавства 
України визначено та розглянуто адміністра-
тивно-правові форми взаємодії та координації 
діяльності правоохоронних органів на регіо-
нальному рівні.
Акцентується увага, що в жодному законо-

давчому акті законодавець прямо не визначає 
конкретних адміністративно-правових форм 
взаємодії та координації діяльності правоохо-
ронних органів на регіональному рівні, про них 
лише частково згадується у різних норматив-
но-правових актах, які визначають ключові 
напрямки взаємодії таких органів.
Встановлено, що під адміністративно-

правовими формами взаємодії та координації 
діяльності правоохоронних органів на регіо-
нальному рівні слід розуміти визначений нор-
мами чинного законодавства зовнішній вираз 
практичної діяльності правоохоронних орга-
нів, яка, у свою чергу, спрямована на те, щоб 
забезпечити ефективну спільну роботу відпо-
відних правоохоронних органів на регіонально-
му рівні задля досягнення конкретної, чітко 
встановленої мети. 
Визначено, що додатковими (факульта-

тивними) адміністративно-правовими фор-
мами взаємодії та координації діяльності 
правоохоронних органів на регіональному рівні 
є: а) проведення спільних колегій та науково-
практичних конференцій, семінарів, тощо, 
які присвячуються питанням взаємодії пра-
воохоронним органам; б) розроблення навчаль-
них програм та проведення спільних занять 
для представників правоохоронних органів, що 

 ÐÓÑÅÖÜÊÈÉ Àíàòîë³é Àíàòîë³éîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, çäîáóâà÷ 
Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

ÓÄÊ: 342.95 (477)

Постановка проблеми
Забезпечення ефективної взаємодії та 

координації діяльності правоохоронних ор-
ганів на регіональному рівні вимагає повно-
го та всебічного дослідження адміністратив-
но-правових форм та методів її здійснення, 
адже саме окреслені категорії, на нашу дум-
ку, найбільш змістовно відображають прак-
тичні аспекти реалізації будь-якої взаємодії 
незалежно від сфери суспільних відносин. У 
своїй сукупності форми і методи утворюють 
своєрідний інструмент, за допомогою яко-
го правоохоронні органи можуть вирішити 
складні завдання, які стоять перед ними у 
процесі здійснення їхньої спільної діяльнос-
ті, тому їх дослідження має неабияке значен-
ня, адже серед учених немає єдності у погля-
дах на з’ясування сутності та змісту форм та 

взаємодіють між собою; в) прийняття участі 
у міжнародному співробітництві правоохорон-
них органів.
Як суттєвий недолік відзначається те, що 

на законодавчому рівні питання форм вза-
ємодії правоохоронних органів є недостатньо 
врегульованим, що, у свою чергу, вимагає не-
гайного усунення. Вирішення цього проблемно-
го питання: по-перше, сприятиме подальшим 
теоретичним дослідженням у цій царині; по-
друге, якісно покращить практичну діяльність 
правоохоронних органів під час їх взаємодії.
Ключові слова: форма, правова форма, ад-

міністративно-правова форма, взаємодія, ко-
ординація, правоохоронні органи, регіональний 
рівень.
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методів взаємодії та координації діяльності 
правоохоронних органів на регіональному 
рівні.

Стан дослідження
Окремі проблемні питання взаємодії та 

координація діяльності правоохоронних 
органів у своїх наукових працях розгляда-
ли І.К. Білодід, В.Г. Кузнецов, О.М. Клюєв, 
О.М. Музичук, В.В. Сокуренко, В.І. Шин-
карук, Н.А. Громов, Л.В. Шестак, В.І. Фе-
лик, Ю.О. Корнєв, С.С. Палагута, Є.Ю. Со-
боль, С.С. Коломойцев, П.О. Добродумов, 
П.М. Каркач, Г.І. Бондаренко та багато ін-
ших. Однак, незважаючи на чималу кількість 
наукових розробок, у юридичній літературі 
відсутнє комплексне наукове дослідження, 
присвячене адміністративно-правових форм 
взаємодії та координації діяльності право-
охоронних органів на регіональному рівні.

Саме тому метою статті є: визначити та 
розглянути адміністративно-правові форми 
взаємодії та координації діяльності право-
охоронних органів на регіональному рівні.

Виклад основного матеріалу
Розкриттю сутності представленої у на-

уковій праці проблематики об’єктивно має 
передувати визначення змісту ключових по-
нять. Так, незалежно від сфери суспільних 
відносин, форма означає зовнішнє відобра-
ження змісту певної діяльності. Найбільш 
дослідженим вказана категорія є в галузі 
права. Н.М. Пахоменко зазначає, що право-
ва форма – це, насамперед, наукова комплек-
сна категорія, що відображає різні суспільні 
явища, які потребують регламентації, а та-
кож слугує каркасом усередині права, впо-
рядковує і поєднує всі правові явища і право 
як таке. Коли йдеться про правові форми, 
зазначає вчений, то мають на увазі право 
як певне соціальне явище, що відрізняється 
від інших явищ (політика, релігія, мораль), 
які разом із правом визначаються матері-
альними й економічними умовами життя 
суспільства. Іншими словами, поняття «пра-
вова форма» є загальним відображенням 
об’єктивного зв’язку права і явищ, на які 
воно впливає, визначення його місця серед 
інших форм [1]. 

О.Ф. Скакун зазначає, що правова форма 
діяльності - це організаційно-управлінська 
форма функціонування уповноважених на 
те суб’єктів, котра пов’язана зі здійсненням 
юридично значущих дій у порядку, визначе-
ному законом, вона завжди спричинює на-
стання певних правових наслідків [2, с.122]. 
В.Б. Авер’янов до правових форм відносить 
ті, використання яких спричиняє виникнен-
ня конкретного юридичного результату: ви-
дання юридичних актів, застосування при-
мусових заходів тощо; вони виступають як 
юридичні факти і можуть породжувати (змі-
нювати, припиняти) адміністративно-право-
ві відносини До неправових належать фор-
ми, які безпосередньо юридичного значення 
не мають, тобто не спричиняють виникнен-
ня конкретного юридичного результату: ор-
ганізація та проведення нарад, обговорень, 
розробка проектів планів, прогнозів, про-
грам, методичних рекомендацій, здійснення 
заходів щодо підвищення якості та ефектив-
ності управлінської праці і т. ін. [3, с.278]. 
Переходячи до визначення сутності по-

няття «адміністративно-правова форма», 
варто відзначити, що в залежності від сфе-
ри суспільних відносин окреслений тер-
мін набуває власних специфічних рис. Так, 
О.М. Бандурки вважає, що адміністративно-
правова форма – це зовнішній прояв управ-
лінської діяльності, спосіб вираження її зміс-
ту в конкретних умовах, тобто та чи інша 
управлінська дія, що має зовнішній прояв. 
До ключових елементів вказаного терміну 
вчений відносить: видання актів державного 
управління (нормативних і індивідуальних); 
організаційні дії; здійснення матеріально-
технічних операцій; здійснення юридично 
значимих дій; укладення адміністративно-
правових договорів [4, c.185-186]. А.В. Логі-
нов, досліджуючи адміністративно-правове 
забезпечення інформаційної безпеки орга-
нів виконавчої влади, дійшов до висновку, 
що під адміністративно-правовою формою 
забезпечення інформаційної безпеки слід 
здійснення передбачених нормативно-пра-
вовими актами, теорією та практикою дер-
жавного управління однорідної діяльності 
посадовими та службовими особами органів 
виконавчої влади, за допомогою якої реалі-
зується їх компетенція по забезпеченню ін-



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

44ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 3, 2018

формаційної безпеки [5]. О.Ю. Прокопенко 
під адміністративно-правовими формами 
діяльності органів Національної поліції як 
суб’єкта забезпечення правопорядку в регі-
оні пропонує розуміти зовнішнє вираження 
встановленої в нормах адміністративного 
права сукупності правових та організацій-
них напрямків діяльності даних органів, які 
реалізуються шляхом здійснення законодав-
чо закріплених повноважень задля виконан-
ня завдань і функцій із забезпечення право-
порядку в регіоні [6, с.188-189]. 
Таким чином, під адміністративно-пра-

вовими формами взаємодії та координації 
діяльності правоохоронних органів на регі-
ональному рівні слід розуміти визначений 
нормами чинного законодавства зовнішній 
вираз практичної діяльності правоохорон-
них органів, яка, у свою чергу, спрямована 
на те, щоб забезпечити ефективну спільну 
роботу відповідних правоохоронних орга-
нів на регіональному рівні задля досягнення 
конкретної, чітко встановленої мети. Варто 
відзначити, що в жодному законодавчому 
акті законодавець прямо не визначає кон-
кретних адміністративно-правових форм 
взаємодії та координації діяльності право-
охоронних органів на регіональному рівні, 
про них лише частково згадується у різних 
нормативно-правових актах, які визначають 
ключові напрямки взаємодії таких органів. А 
відтак, узагальнюючи наукові погляди вче-
них та норми чинного законодавства Украї-
ни, вважаємо, що до адміністративно-право-
вих форм взаємодії та координації діяльності 
правоохоронних органів на регіональному 
рівні слід віднести наступні:

1. Нормотворчість. Розкриваючи зміст 
поняття «нормотворчість», варто відзначи-
ти, що в науковій літературі існує чимало 
підходів щодо визначення сутності цього 
терміну. Так, на думку О.Ф. Скакун, нормот-
ворчість – це офіційна діяльність уповнова-
жених суб’єктів держави та громадянського 
суспільства щодо встановлення, зміни, при-
зупинення і скасування правових норм, їх 
систематизації [7, c.342]. Найбільш вдало, 
на нашу думку, сутність окресленої категорії 
розкриває О.В. Петришин, який доводить, 
що нормотворчість – це діяльність уповно-
важених на це суб’єктів з розроблення, роз-

гляду, прийняття та офіційного оприлюд-
нення нормативно-правових актів, яка здій-
снюється за визначеною процедурою [8].-
З позитивного боку, також слід відзначити 
те, що О.В. Петришин надає досить вичерп-
ний перелік характерних ознак нормотвор-
чості, зокрема: 1) нормотворчість є етапом 
правоутворення, під час нормотворчості в 
нормативно-правових актах мають закрі-
плюватися норми права, які є результатом 
узагальнення найбільш важливих повторю-
вальних суспільних відносин, а також засо-
бом витіснення шкідливої суспільної прак-
тики; 2) нормотворчість є правовою формою 
діяльності публічної влади поряд із право-
застосуванням, тлумаченням права, конт-
рольно-наглядовою та установчою діяльніс-
тю; 3) результатом нормотворчої діяльності 
є нормативно-правові акти, за допомогою 
яких формально закріплюють норми права; 
4) нормотворчість здійснюється уповноваже-
ними на це суб’єктами – органами і носіями 
публічної впади; 5) нормотворчість здійсню-
ється за певною процедурою, яка регламен-
тується законодавством [8]. Таким чином, 
нормотворчість, як форма взаємодії та коор-
динації діяльності правоохоронних органів 
на регіональному рівні, дозволяє останнім у 
межах своєї компетенції прийняти необхідні 
нормативно-правових акти, норми яких бу-
дуть спрямовані на те, щоб створити відпо-
відне правове поле для їх спільної діяльнос-
ті. Саме через нормотворчу діяльність вба-
чається можливим закріпити взаємні права 
та обов’язки суб’єктів такої взаємодії та ство-
рити умови, за яких вони будуть неухильно 
дотримуватись норм чинного законодавства 
України.

2. Адміністративний договір. На сьогод-
ні, відмічає В. Дудченко, адміністративний 
договір набуває все більшого значення та 
знаходить своє місце серед інших правових 
форм управління. В умовах розвиненого 
громадського суспільства, наголошує автор, 
адміністративний договір стає важливою 
формою реалізації державного управлін-
ня [9, с. 72]. Ю.П. Битяк та О. Константий 
вважають, що адміністративний договір – це 
правовий акт управління, що встановлюєть-
ся на підставі норм права двома (або більше) 
суб’єктами адміністративного права, один з 
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яких обов’язково є органом виконавчої вла-
ди, може містити у собі загальнообов’язкові 
правила поведінки (нормативний характер) 
або встановлювати (змінювати, припиняти) 
конкретні правовідносини між його учасни-
ками (індивідуальний характер) [10, с.106]. 
Визначаючи сутність поняття адміністра-
тивний договір, С.С. Скворцов доводить, 
що адміністративний договір – це заснова-
на на правових нормах добровільна угода 
двох чи більше суб’єктів адміністративного 
права, один із яких завжди є самостійним 
суб’єктом державної виконавчої влади, на-
діленим владними повноваженнями у сфері 
державного управління, за допомогою якого 
формуються акти державного управління, 
на основі яких встановлюються, змінюються 
чи припиняються взаємні права і обов’язки 
учасників договору, визначається їх відпові-
дальність. За допомогою адміністративного 
договору учасники правовідносин визнача-
ють правила власного поводження й вста-
новлюють послідовність своїх дій, досягають 
необхідного для них правового результа-
ту [11, с.12]. Таким чином, адміністративний 
договір є додаткової гарантією для право-
охоронних органів, що інша сторона взаємо-
дії виконає свої обов’язки у повній мірі.

3. Прийняття індивідуальних норматив-
но-правових актів. У найбільш загальному 
розумінні, індивідуальний акт – це припис, 
який розрахований на конкретний, чітко ви-
значений, одиничний випадок, і, виходячи 
з цього, являє собою акт «одноразової дії»; 
такі акти здебільшого персоніфіковані і їх дія 
завершується із настанням відповідних на-
слідків або фактів, що безпосередньо ними 
передбачені [12, с.208; 13, с.82-83]. Отже, 
прийняття індивідуальних нормативно-
правових актів дозволяє правоохоронним 
органам оперативніше вирішити проблемні 
питання у певній сфері, шляхом більш де-
тального врегулювання відповідних право-
відносин. 

4. Обмін інформацією між суб’єктами 
взаємодії. У найбільш загальному розумінні 
інформація – це виділена нашою свідомістю, 
під час вирішування конкретного завдання, 
частина відомостей стосовно об’єкта дослі-
дження, що може сприяти вирішенню цьо-
го завдання [14, с.33]. В енциклопедичному 

словнику дається таке визначення поняття 
«інформація», це - відомості, що передаються 
людьми усним, письмовим або іншим спосо-
бом; загальнонаукове поняття, яке включає 
обмін відомостями між людьми, людиною 
і автоматом, автоматом і автоматом; обмін 
сигналами в тваринному й рослинному світі; 
передавання ознак від клітини до клітини, 
від організму до організму [15, с.304; 16]. До-
сить цікаве визначення поняття «інформа-
ція» в розрізі права надає А.П. Фісун, який 
зазначає, що це конкретний юридичний та 
соціальний зміст правових норм (приписи, 
дозволи, заборони, санкції, форми відпо-
відальності та ін.) та право положень (еле-
менти нормативно-правового тексту, в тому 
числі визначення, юридично закріплені цілі, 
декларації та ін.) [17, с.124-132]. У свою чер-
гу, обмін інформацією, як форма взаємодії 
та координації полягає у тому, що правоохо-
ронні органи в процесі співпраці повинні 
постійно передавати одне одному відому їм 
інформацію, знання якої є важливою умо-
вою для забезпечення ефективної взаємодії 
та якісного виконання їх спільних завдань. 
Разом із тим відзначимо, що обмін інформа-
цією може стосуватись: 1) оперативної інфор-
мації при здійсненні спільних заходів щодо 
боротьби зі злочинністю у певному регіоні; 
2) інформування громадськості про резуль-
тати діяльності правоохоронних органів у 
певній сфері (до прикладу, у сфері боротьби 
з організованою злочинністю); 3) інформації, 
яка була виявлена в ході проведення одним 
із суб’єктів взаємодії, щодо стану, структу-
ри, злочинності в регіоні, причин і умов, що 
сприяють її виникненню, прогнозування 
тенденцій поширення організованої злочин-
ності; тощо.

5. Розроблення й реалізація спільних ре-
гіональних програм, планів щодо взаємодії 
та координації діяльності правоохоронних 
органів у певному напрямку. Традиційно 
регіональні програми розуміють як комп-
лекс взаємопов’язаних завдань і заходів, які 
спрямовані на розв’язання найважливіших 
проблем розвитку певного регіону. Реаліза-
ції цих програм, зазвичай, здійснюються з 
використанням коштів обласного бюджету 
(загального або спеціального фонду) та узго-
джені за строками виконання, складом вико-
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навців, ресурсним забезпеченням [18]. Роз-
роблення регіональних програм має важли-
ве стратегічне значення, оскільки вони, як 
правило, розробляється на тривалий період 
часу та покликані стабілізувати певні право-
відносини у конкретному регіоні.

6. Створення робочих груп для підготов-
ки законопроектів, пропозицій про зміни 
й доповнення до законодавства. Зазначена 
форма взаємодії правоохоронних органів 
має важливе значення не лише на регіональ-
ному рівні, а на загальнодержавному, оскіль-
ки практичні підрозділи правоохоронних 
органів, що є учасниками взаємодії, мають 
можливість запропонувати власне бачення 
вирішення проблем у конкретному регіоні, 
ґрунтуючись саме на практичному досві-
ді роботи та враховуючи інтереси не лише 
окремого правоохоронного органу, а й ін-
ших правоохоронних органів.

7. Підготовка та проведення спільних 
заходів. Так, до прикладу, у сфері бороть-
би з організованою злочинністю підготов-
ка спільних заходів передбачає: здійснення 
оперативно-розшукових та інших заходів, 
спрямованих на перевірку наявної інформа-
ції стосовно організованих злочинних груп 
та злочинних організацій, документуван-
ня їх протиправної діяльності, відпрацю-
вання економічного підґрунтя та зв’язків; 
створення спільних оперативних груп для 
здійснення необхідних оперативно-розшу-
кових заходів; вивчення можливої тактики 
дій учасників злочинних угруповань та роз-
роблення відповідних заходів протидії, зо-
крема організації безпеки особового складу, 
задіяного для участі у проведенні спеціаль-
них операцій; проведення спільних нарад, 
розроблення й уточнення планів спеціаль-
них операцій; проведення спільних реког-
носцировок місцевості і об’єктів у районах 
ймовірних дій, розстановка особового скла-
ду та забезпечення функціонування органів 
управління [19].

Висновок
Завершуючи представлене наукове до-

слідження варто, відзначити, що вказані 
нами адміністративно-правові форми вза-
ємодії та координації діяльності правоохо-
ронних органів на регіональному рівні є од-

ними із основних у контексті визначеної у 
представленому дослідженні проблематики. 
Проте, справедливим буде також виділити 
додаткові (факультативні) форми, зокрема: 
а) проведення спільних колегій та науково-
практичних конференцій, семінарів тощо, 
які присвячуються питанням взаємодії пра-
воохоронним органам; б) розроблення на-
вчальних програм та проведення спільних 
занять для представників правоохоронних 
органів, що взаємодіють між собою; в) при-
йняття участі у міжнародному співробітни-
цтві правоохоронних органів. Як суттєвий 
недолік відзначено, що на законодавчому 
рівні питання форм взаємодії правоохорон-
них органів є недостатньо врегульованим, 
що, у свою чергу, вимагає негайного усунен-
ня. Вирішення цього проблемного питання, 
на нашу думку: по-перше, сприятиме по-
дальшим теоретичним дослідженням у цій 
царині; по-друге, якісно покращить прак-
тичну діяльність правоохоронних органів 
під час їх взаємодії.
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SUMMARY 
In the article, on the basis of the analysis of 

scientifi c views of scientists and the norms of the 
current legislation of Ukraine, the administrative-
legal forms of interaction and coordination of law-
enforcement bodies activity at the regional level are 
determined and considered.

It is emphasized that in any legislative act 
the legislator does not directly defi ne the concrete 
administrative-legal forms of interaction and 
coordination of the activity of law-enforcement 
bodies at the regional level, they are only partially 
mentioned in various normative-legal acts that 
defi ne the key directions of interaction of such 
bodies.

It was established that under the administrative-
legal forms of interaction and coordination of 
law-enforcement bodies at the regional level, the 
external expression of practical activity of law 
enforcement bodies, defi ned by the norms of the 
current legislation, should be understood, which, in 
turn, is aimed at ensuring effective joint work of 
the relevant law-enforcement bodies at the regional 
level in order to achieve concrete, well-defi ned goal.

It is determined that additional (optional) 
administrative-legal forms of interaction and 
coordination of law enforcement bodies at the 
regional level are: a) conducting joint colleges 
and scientifi c-practical conferences, seminars, etc., 
which are devoted to issues of interaction with law-
enforcement bodies; b) the development of training 
programs and joint training for representatives 
of law enforcement agencies that interact with 
each other; c) taking part in the international 
cooperation of law enforcement bodies.

As a signifi cant disadvantage, it is noted 
that at the legislative level the issues of the forms 
of interaction of law enforcement bodies are 
insuffi ciently regulated, which in turn requires 
immediate elimination. Solving this problematic 
issue: fi rstly, will contribute to further theoretical 
research in this area; and secondly, will improve 
the quality of law enforcement activities in their 
interaction.

Key words: form, legal form, administrative-
legal form, interaction, coordination, law 
enforcement bodies, regional level.
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WHITE-COLLAR CRIME 
Â «ÌÎÄÍÈÕ Ï²ÄÆÀÊÀÕ»

 ÒÅÐÒÈØÍÈÊ Âîëîäèìèð - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, àêàäåì³ê 
àêàäåì³¿ ïîë³òè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè 
 ÊÎÐÍ²ªÍÊÎ Ìèõàéëî - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, çàñëóæåíèé 
þðèñò Óêðà¿íè, ëàóðåàò äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè â ãàëóç³ íàóêè òà òåõí³êè.

Розкриваються концепти, ознаки, фор-
ми та особливості економічної й так званої 
білокомірцевої злочинності в Україні в умовах 
трансформації економічних і суспільних від-
носин. Аналізуються засоби накопичення та 
збереження капіталу і впливу на суспільство, 
суспільно-політичні виклики, пов’язані з масш-
табами злочинності, проблеми протидії кри-
міногенним факторам та удосконалення зако-
нодавства і діяльності правоохоронних органів.

Ключові слова: white-collar crime, економіч-
на злочинність, білокомірцева злочинність, 
протидія злочинності.

Аналіз останніх наукових дослі-
джень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання даної проблеми, показує, що 
проблемі white-collar crime, незважаючи на 
активне вивчення її генезису та особливос-
тей у зарубіжних країнах [6, 7, 9, 17, 18, 19, 
30, 31, 32, 33], а також на певну увагу до еко-
номічної й організованої злочинності в ціло-
му [1-8, 11-15, 21-29] та появу цікавих аналі-
тичних оглядів і фахових публікацій юрис-
тів, економістів і політологів щодо концеп-
туальних проблем виходу з кризового стану 
суспільства [7, 19, 20, 27], в юридичній науці 
ще приділяється недостатньо уваги особли-
востям і тенденціям вітчизняної white-collar 
crime та засобам їй протидії.
Метою даної роботи є визначення 

економічних, гуманітарних та правничих 
трансформацій для гармонізації розвитку 
суспільства і протидії white-collar crime зло-
чинності.

Викладення основного матеріалу до-
слідження.

White-Collar Crime, яка інколи іменується 
«злочинністю еліт», сьогодні є одним із най-
більш шкідливих та загрозливих демокра-
тичним суспільствам деструктивних явищ у 
сучасному світі. В історії криміналістичних 
досліджень першим, хто дав цьому явищу 
таку креативну назву, був американський 
дослідник Едвін Сатерленд [31], який під-
креслював його здебільшого латентний, біз-
несовий характер та суттєвий вплив на сус-
пільні відносини. 

Постановка проблеми
Економічна і політична криза в Україні 

все більше набирає загрозливих для суспіль-
ства і державотворення ознак гуманітарної 
кризи, потребує необхідності коректив кри-
мінологічної політики, переосмислення іс-
торичних, економічних. правових, доктри-
нальних та інституційних трансформацій. 

Актуальність досліджуваної проблеми 
обумовлюється новими соціальними і прав-
ничими викликами, подальшими тенденці-
ями розшарування населення на бідних і 
дуже багатих, новими обертами накопичен-
ня капіталу та розміщення його в офшорних 
зонах, недостатньою ефективністю роботи 
правоохоронних органів щодо протидії бі-
локомірцевій злочинності.
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Між тим, витоки цього явища в історії ві-
домі з тих пір, як з’являлась будь-яка еліта, а 
серед неї і ті, які вважали себе «найбільш му-
дрими серед усіх мудрих» і, будучи позбав-
леними сумлінь совісті, бачили себе най-
більш достойними жити краще за інших, 
таємно обдираючи ближніх та залишаючись 
в очах останніх добродіями.
Білокомірцева злочинність (white-collar 

crime) у сучасності криміналістичній док-
трині зазвичай розглядається як діяльність 
осіб, які займають вагоме соціальне стано-
вище, користуються певним авторитетом у 
суспільстві та на міжнародному рівні, мають 
вплив на економічну та політичну ситуацію 
в окремих країнах чи на глобальному між-
народному рівні, проте, незважаючи на свій 
статус, умисно та систематично здійснюють 
антисоціальну діяльність, направлену на 
особисте збагачення чи збагачення певної 
групи осіб, використовуючи свій авторитет, 
посаду чи професію як інструмент вчинення 
злочину [19].
В арсеналі білокомірцевої злочинності, в 

силу тяжіння «залишатись в тіні», присутні 
зазвичай такі форми латентного збагачення, 
які важко викриваються та доводяться, тоб-
то замасковані економічні, податкові та інші 
фінансові злочини й правопорушення: фік-
тивне підприємництво; податкове шахрай-
ство; банківське шахрайство; зловживання 
антимонопольним становищем; інвестицій-
не шахрайство; маніпуляції на фондових бір-
жах; шахрайство з фінансовими ресурсами; 
організація конвертаційних центрів; легалі-
зація злочинних доходів, рейдерство тощо.
Дослідники виділяють такі загальні 

ознаки та особливості white-collar crime: 
економічний характер злочинів; ненасиль-
ницький характер злочинів, антисоціаль-
ний характер; завуальований характер зло-
чинів, що мають тривалий ефект [19]; висо-
кий рівень латентності [9, с. 25-26]; тенден-
ціями до транснаціонального характеру [18, 
с. 187-189] тощо. 
Вітчизняна white-collar crime, не така 

вже й «біла та пухнаста», адже успадкувала 
багато варварських методів свого бізнесу 
попередників, виросла фактично з колиш-
ніх комсомольців, партійних босів, їх кумів, 
свах, внучатих племінників та інших про-

шарків і нащадків колишньої «еліти», яка 
свого часу здійснила «експропріацію екс-
пропріаторів».
У ті далекі роки революційних експери-

ментів, підло закинувши в маси заклик «хто 
був ніким – той стане всім»… і реалізуючи 
гасла «розрушимо все до самих до підва-
лин», більшовизм пронісся над добротними 
українськими землями, наче смерч, знищу-
ючи на своєму шляху до самого фундамен-
ту старий устрій, пролетів, наче ординське 
плем’я, витоптавши навіть паростки гума-
ністичної цивілізації. 
Відтак і сучасна вітчизняна white-collar 

crime з’явилась переважно не з якогось ті-
ньового бізнесу, підпільних підприємств, 
«цеховиків» тощо. Вони, безумовно, були, 
але в умовах тоталітарного режиму не могли 
мати суттєвого впливу на суспільство і зна-
ходились або під значним пресом влади, або 
під її кришою, або «відпрацьовували краде-
ний ліс», пиляючи його в сибірській тайзі. 

White-collar crime в нашій країні, як і в 
усіх пострадянських республіках, в основно-
му вийшла з коридорів самої влади шляхом 
її своєрідного реверсного руху, привласнен-
ня державної власності та хамелеонського 
переодягання старих авторитетів тоталітар-
ного режиму в лібералів та демократів.
Розповсюдженим є міф у стилі «теорії 

еліт», що СРСР розвалився тому, що буцім-
то різко впала ціна на нафту. Безумовно, по-
стачання газу і нафти давало значний при-
буток. Але СРСР не розвалювався, навіть 
коли не було прокладено Уренгойських та 
інших газопроводів, а з розпадом відомого 
Варшавського блоку значно зменшилась 
необхідність значних витрат на його фінан-
сування, що давало значні можливості для 
самоінвестиційного розвитку. Не важко по-
мітити, що якихось «майданів» чи навіть на-
тяків на масові протести чи революційні дії 
в той час не існувало. В тих умовах колесо 
історії самою владою було повернуто назад, і 
скоріш за все – задля вигоди, наживи та збе-
реження і зміцнення самої ж влади. Цікавий 
факт – саме Президія Верховної ради Укра-
їни, будучи в повному складі укомплектова-
на тодішніми партійними функціонерами 
правлячої компартії, прийняла рішення про 
заборону самої комуністичної партії у формі 
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указу, який за законами того часу мав набу-
ти силу закону лише тоді, коли був внесений 
на голосування підтриманий в самій Верхо-
вній Раді. Незважаючи на те, що цієї проце-
дури не відбулось, а тим самим не отримало 
силу закону і рішення про заборону компар-
тії, самі лідери цієї політсили приступили до 
самоліквідації своєї «альма матері» та енер-
гійно приступили до формуванню капіта-
лістичної економіки. Фантастичний реверс 
історії – капіталізм почав будуватися під ке-
рівництвом державних діячів з партійними 
квитками комуністичних функціонерів. Так 
виникала фактично нова «еліта». Та східна 
мудрість каже: «Коли караван повертається 
назад, попереду може опинитись кульгавий 
верблюд». 
Найбільш масштабна схема самозба-

гачення чиновників від влади, в розпоря-
дженні якої була вся державна і комунальна 
власність, полягала в застосуванні різних 
форм приватизації, прозваної журналіста-
ми «роздаванням слонів». Так, наприклад, 
той, хто міг мати доступ до коридорів влади, 
поспіхом отримував кредити в банківських 
установах (чим більше, тим краще), чи то на 
створення кооперативу, чи то на будівни-
цтво житла. Отримані гроші терміново об-
мінював на іноземні банкноти чи здавав бу-
дівельним кооперативам, які конвертували 
їх у доларову масу і починали будівництво... 
Оскільки видача кредитів набирала темпів 
і досягла неосяжних розмірів – безповорот-
но настає інфляція. Для владної еліти це не 
біда – їх статки уже в іноземній валюті. А 
банківські установи друкують все нові і нові 
банкноти, інфляція з алюру переходить в га-
лоп. Згодом Україна друкує свою унікальну 
національну валюту – купони. Хто раніше 
отримував кредити, починають їх поспіхом 
за мовчазною згодою «влади» повертати – з 
розрахунку один купон за один отриманий 
трьома роками раніше карбованець. Тобто 
представник «еліти», якщо отримав кредит 
в рублях, наприклад в еквіваленті 50 тис до-
ларів, то міг через три роки вернути купо-
нами, в сумі, рівній отриманим рублям, що 
в еквіваленті буде рівнятись 100 доларам.        
У реальності це практично дозволяло так 
званим «новим руським» чи «червоним під-
жакам» побудувати двоповерховий будинок 

за 50 доларів. Можна було і по-іншому, на-
приклад, отриманий «червоним директо-
ром заводу» кредит успішно потратить на 
скупку за безцінок у своїх наївних і підле-
глих заводчан приватизаційних ваучерів, а 
відтак з червоного директора державного 
заводу перетворитись в його одноособово-
го власника чи акціонерного співвласника з 
домінуючою долею акцій. 
За такими схемами вітчизняні представ-

ники white-collar crime за співучасті чи при 
мовчазній згоді і бездіяльності самих чинов-
ників від влади привласнили більшу части-
ну колишньої державної власності. Фактич-
но, в більшості своїй, саме так у країні сфор-
мувався перший осередок вельми багатих 
людей, фінансово спроможних впливати на 
політичні процеси в державі, сформувалась 
«нова еліта», яку в народі прозвали «красни-
ми піджаками», а скоріше колишні червоні 
функціонери влади швидко перефарбува-
лись в лібералів та переодягались в бізнес-
менів. Ваучерна приватизація підприємств 
частково задовольняла апетити майбутніх 
олігархів. Згодом в хід йшли і штучне бан-
крутство та інші засоби. 
Коли державної власності ставало все 

менше і менше, з’явилась уже не зовсім бі-
локомірцева, в класичному її розумінні, 
форма переділу власності, така як рейдер-
ство. Останнє часто супроводжувалось про-
плаченими рішеннями корумпованих судів 
та силовими захватами адміністративних 
споруд з допомогою приватних охоронних 
агентств, прозваних згодом «тітушками». 
Державна власність енергійно приватизу-
валась, перепродавалась, а валютні нако-
пичення вивозились і продовжують виво-
зитись в зарубіжні країни, чим і інвестують 
економіку таких. 
Окріплі нові нувориші взяли під конт-

роль засоби масової інформації і процеси 
формування влади. Політтехнології стали 
прибутковим бізнесом. Засоби масової ін-
формації, втягнуті в такі процеси, старанно 
ліпили зі звільнених з колоній «шнирів» і 
«крисятників» нових слуг народу, а скоріше 
слухняну прислугу олігархів, які швидко до-
вели людей до зубожіння. 
Олександр Гуров у статті «Сьогодні 

відбулось одержавлення мафії», аналізую-
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чи організовану та білокомірцеву злочин-
ність в Росії, приходить до таких висновків: 
«Сьогодні відбулось одержавлення мафії. Її 
щупальця проникли в господарську, адмі-
ністративну сфери. Є вони і в культурі, і в 
спорті. Сьогодні оргзлочинність стала спо-
кійнішою. Вона не проливає моря крові, 
діє витонченіше, більш цивілізовано, якщо 
можна так мовити. Від рекету і вибивання 
зубів повіям мафія перейшла до захоплен-
ня стратегічно важливих підприємств. Її 
сьогодні цікавить видобуток алмазів, ви-
пуск автомобілів – все те, де крутяться ве-
ликі гроші… Сьогодні, за оцінками спеці-
алістів, 40 процентів підприємств бізнесу 
під контролем мафії… Організована зло-
чинність трансформувалась в міжнародну 
без бою… Сьогодні розшарувалась і сама 
злочинність. Існують «солдати», «бики». 
Вони внизу ієрархічних сходинок. А навер-
ху – «білі комірці». Їх головна задача – неза-
конне отримання надприбутку» [7].
Ситуація в Україні мало чим різниться. 

Нещадна вирубка карпатського лісу і його 
експорт, лобіювання вигідних певним кла-
нам законопроектів, підпорядкування влас-
ним інтересам родовищ добування газу та 
систем його постачання тощо стали реаль-
ністю нашого життя. 
Приклади розслідування фактів замаху 

на незаконну приватизацію Одеського при-
портового заводу, приватизації Обленерго 
та підприємств Газпрому, багатьох інших 
резонансних кримінальних справ показу-
ють як реальну силу white-collar crime, так і 
її недоліки та ахіллесову п’яту. 
Якщо з європейських країнах white-col-

lar crime існувала в тіні, воліла до збільшен-
ня впливу на суспільство, але завжди відчу-
вала прес з боку влади, то в Україні в силу 
цивілізаційних трансформацій відбулась 
рідкісна перверзія традиційної динаміки 
розвитку цього явища - тіньова економічна 
злочинність та представники корумпованої 
влади і її ідеологічні перевертні в певний 
історичний момент пішли практично назу-
стріч один одному, формуючи під гаслами 
економічної конкуренції ідеологічно об-
ґрунтований новий суспільний уклад. 
Відтак, до особливостей вітчизняної 

white-collar crime можна віднести – тісне 

єднання з владою, безпринципність, не-
стримну тягу до надприбутку без урахуван-
ня перспектив можливого краху самої дер-
жави, варіативність застосування не тільки 
економічних, а й насильницьких, заново ви-
найдених методів переділу власності (рей-
дерство), наявність досвіду застосування 
системи гарантій збереження накраденого в 
офшорних зонах та тяжіння до збереження 
накопичених валютних цінностей саме там. 
Вітчизняна білокомірцева злочинність 

існує в «комфортних» умовах трансформацій 
суспільного устрою від «розвинутого соціаліз-
му» до ринкових капіталістичних відносин 
з урахуванням того, що механізми ринкової 
економіки у нас ще не повною мірою сфор-
мувались, знаходяться в стані розвитку, а 
також в умовах перманентних реформ правової 
бази та ускладненнями державного контролю за 
фінансово-економічними процесами і реформа-
ми.

White-collar crime в Україні відрізняєть-
ся також спробами поставити під контроль 
інші корисливі злочинні угрупування та 
сформувати свої охоронні агентства з кри-
мінальних і інших структур, створити свої 
приватні армії.
Слід зазначити, що до особливостей 

суб’єктів даної злочинності можна віднести 
недостатню їх готовність до ефективного 
інноваційного розпорядження отриманою 
власністю в силу того, що серед них мало 
опинилось технократів та фахових мене-
джерів складних технологічних процесів 
(здебільшого освіта у вищих партійних шко-
лах недостатня для цього), а як наслідок – 
нездатність до ефективних і взаємовигідних 
інвестицій отриманих капіталів, їх викорис-
тання для розвитку економіки своєї держа-
ви, користування пагубною концепцією ви-
користання офшорних зон для збереження 
прибутків. Такі тенденції стають загрозли-
вими для існування держави. 
За даними Інституту міжнародної еко-

номіки Петерсона, з усіх найбільш багатих 
людей України більше 55% з них отримали 
свої багатства, завдячуючи зв’язкам з вла-
дою та завдяки добуванню і експорту сирця, 
тоді як в Норвегії, Фінляндії, Данії, Японії 
та багатьох країнах з високим рівнем жит-
тя населення такі форми збагачення взагалі 
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не спостерігаються. Розмір грошей україн-
ців, які знаходяться в офшорах, перевищив 
річний бюджет України. Згідно з даними 
міжнародної організації «Global Financial 
Integrity», українська «еліта» тримає в офшо-
рах от $117 до $167 мільярдів доларів. Що-
річно «в чорних дірах» офшорів зникає до 
$8 - 10 млрд. з Української економіки [30]. 
Розмах збагачень, наближених до влади 

латентних мільйонерів, показує, що таких 
«успіхів» white-collar crime не мала в жодній 
країні. 
Приватизувавши значну частину дер-

жавної і суспільної власності, привласнивши 
та розпродавши значну частину природних 
ресурсів, прикарманивши та «наколядував-
ши» чимало грошей, навіть заробляючи на 
грандах, фондах і кредитах МВФ, доморо-
щені нувориші з колишніми партійними 
квитками та комсомольськими значками, 
назвавши себе «новою елітою», принай-
мні скоріш за все розраховували на те, що, 
знищуючи комуністичні залишки минулої 
держави, якою вони ж і управляли, будуть 
жадані зі своїми грошима в Європі і споді-
вались на таке собі плавне входження до 
Європейського Союзу чи то поодинці чи то 
разом зі своїми збіднілими, але терплячими 
кріпаками. 
Розрахунки були явно примітивні. Їх 

гроші там залюбки беруть в обіг банківських 
установ, але їх самих там з їх менталітетом 
уже не чекають. Вони стали «нелюбими дру-
зями» на заході і ненависними «баригами» в 
своїй країні. Сучасний стан справ можна оха-
рактеризувати як стан «турбулентності».
Проблема протидії white-collar crime має 

вирішуватись системно в комплексі інтегра-
тивних заходів кримінологічного, правово-
го й економічного характеру та реального 
відновлення курсу суспільства на побудову 
соціальної правової держави.
Для усунення криміногенних факторів 

та забезпечення безпеки держави потрібно 
здійснити наступне.
По-перше, продаж землі має бути заборо-

нений до вирішення основного питання – 
розбудови правової соціальної держави. 
По-друге, розробка надр має бути ви-

ключно в юрисдикції підприємств держав-
ної власності. 

По-третє, з урахуванням антимонополь-
ного законодавства і допущених його пору-
шень при приватизації, поверненню в дер-
жавну власність підлягають усі без винятку 
обленерго та інші стратегічні підприємства, 
які забезпечують енергетичну незалежність 
держави. 
По-четверте, має бути відновлена і по-

силена кримінальна відповідальність за зло-
вживання монопольним становищем. 
По-п’яте, повернення з використанням 

адмінресурсу учасникам бізнесу так званого 
ПДВ потрібно скасувати (принцип рівності 
і антикорупційна складова). 
По-шосте, необхідно збільшити податок 

на вивезений капітал, надаючи пільги на 
його ввезення в Україну. 
По-сьоме, може краще ніж порушувати 

кримінальні провадження проти бізнесме-
нів своєї країни, виштовхуючи їх за межі 
своєї землі та надаючи їм можливість зни-
кати з держави, а потім розшукувати і ви-
сувати вимоги екстрадиції, які зазвичай іг-
норуються зацікавленими в грошах втікачів 
сильними державами, може варто розірвати 
угоди про співробітництво в кримінальних 
провадженнях та ставати офшорною зоною, 
або створювати банки з гарантованими збе-
реженнями валютних вкладів без можли-
вості їх конфіскації… Це питання потребує 
ретельного опрацювання з урахуванням 
усіх реалій сьогодення. 
По-восьме, важливо сьогодні, на базі по-

даткової поліції та «реформованих аж до 
скасування» підрозділів боротьби з еко-
номічною злочинністю колишнього МВС 
України, невідкладно створити Службу фі-
нансових розслідувань з розширеними по-
вноваженнями щодо протидії фінансовим та 
іншим економічним злочинам й злочинам 
проти власності та забезпечити ефективну 
професійну її діяльність. 
По-дев’яте, важливо забезпечити неза-

лежність від виконавчої гілки влади та забез-
печити активізацію роботи таких контролю-
ючих органів, як Рахункова палата України, 
різні агентства пошуку активів та ревізійні 
органи й органи фінансового моніторингу.
По-десяте, необхідно посилити кримі-

нальні санкції за розкрадання чи інші не-
законні форми збагачення в особливо ве-



53

Òåðòèøíèê Â., Êîðí³ºíêî Ì. - White-collar crime â «ìîäíèõ ï³äæàêàõ»

ликих розмірах. Буде виправданим перед-
бачити довічне позбавлення волі за здійснення 
найбільш тяжких господарських злочинів 
та злочинів проти власності, зокрема, пе-
редбачених ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 
187, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч 5 ст. 191, ч. 3-
ст. 199, ч. 3 ст. 206-2 ч. 3 ст. 209 Криміналь-
ного кодексу України, а також за найбільш 
тяжкі корупційні злочини. 

Висновок
Суспільно-політична та правова криза 

в Україні обумовлюють необхідність дієво-
го розмежування влади і бізнесу, розробки 
комплексної програми протидії white-collar 
crime та іншій економічній і корисливій зло-
чинності, включаючи програму «Україна без 
офшорів», «Нова інвестиційна програма», 
забезпечувати підтримку інвестицій у ві-
тчизняну економіку, разом з тим, посилюю-
чи відповідальність за здійснення найбільш 
тяжких господарських і корупційних зло-
чинів та злочинів проти власності. Реформа 
правових основ діяльності правоохоронних 
органів має спрямовуватись на забезпечен-
ня їх незалежності та ефективної діяльності 
щодо протидії white-collar crime.

Перспективи подальшого дослідження 
проблеми вбачаються в удосконаленні кри-
мінального права, розробці досконалого по-
даткового права, законодавства про опера-
тивно-розшукову та доказову діяльність. 
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ÓÄÊ 343.1

В научной статье сделана попытка про-
анализировать принцип верховенства права 
с точки зрения его действия в системе основ 
(принципов) уголовного процесса Украины. 
Определены проблемные аспекты понимания 
этого явления и намечены направления рефор-
мирования уголовно-процессуальной деятель-
ности государства.
Ключевые слова: верховенство права, за-

конность, суд, уголовный процесс, принципы, 
независимость.

декс верховенства права в різних країнах 
світу. Цей індекс включає такі показники, 
як: обмеження влади держави, відсутність 
корупції, порядок і безпека, відкритість 
уряду та громадянське правосуддя. Відпо-
відно і в нашій країні цей процес уже роз-
почато.

Аналіз останніх досліджень і            
публікацій

Верховенство права як визначальна ка-
тегорія привертає увагу науковців різних 
галузей процесуального права. У цій сфері 
відзначаємо праці М. Козюбри, Ж. Зіллера, 
Ю. Шемшученка О. Петришина, Л. Бєлкі-
на.
Аналіз точок зору науковців, які дослі-

джували це питання, свідчить, що немає 
єдиної думки щодо змісту і характеристики 
поняття верховенства права в криміналь-
ному процесі України.

Мета статті
Проаналізувати принцип верховенства 

права з точки зору його дії в системі засад 
(принципів) кримінального процесу Украї-
ни, визначити проблемні аспекти розумін-
ня цього поняття та окреслити напрями 
реформування кримінально-процесуальної 
діяльності держави.

Виклад основного матеріалу
Незважаючи на значний рівень коруп-

ції, неможливість створювати реальний 
вплив на бюрократичну систему влади, сва-

Постановка проблеми
Основами цивілізованого суспільства 

є соціальна справедливість, обмеженість 
посягань на людську гідність, рівні права 
всіх громадян, недоторканість приватної 
власності та рівні можливості отримувати 
прибуток. Усе це та багато інших питань 
у розвинених країнах охороняється зако-
ном, який є фундаментом будь-яких вза-
ємовідносин, незалежно від рівня соціаль-
ного статусу, політичних чи ідеологічних 
направленостей. Тому прийнято вважати 
верховенство права ключовим принципом 
у світовому судочинстві. Та незважаючи на 
інтеграцію нашої країни до світового спів-
товариства, залишається багато невиріше-
них питань, що ставлять під загрозу цей 
принцип. 
Світова практика вказує на те, що вер-

ховенство права стає практично головним 
показником демократичного розвитку су-
часних держав. Це відбувається завдяки 
тому, що громадськість щорічно оцінює ін-
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вілля чиновників, безкарність злочинців, 
що займають ключові посади в нашій дер-
жаві доцільно звернутися до Конституції 
України, де ст. 5 вказує на те, що джерелом 
влади в Україні є народ, і цей факт є при-
водом для створення передумов народної 
політики, направленої на відновлення соці-
альної справедливості, в основі якої лежить 
принцип верховенства права.
Розглянувши рекомендації Ради Євро-

пи № R (2002) 2 «Про доступ до офіційних 
документів» від 21 лютого 2002 року, які по-
лягають у наданні пропозицій забезпечити 
доступ до офіційних документів адміністра-
тивних органів широкому загалу громадян, 
можна сподіватися на те, що потреба укра-
їнців у дотриманні принципу верховенства 
права сприйнята належним чином [1].
Уперше принцип верховенства права 

був запропонований англійським вченим 
Альбертом Венном Дайсі. Цей факт був 
офіційно зафіксований на публічному об-
говоренні з проблем конституційного пра-
ва [2, с. 5]. Науковець представив власну 
концепцію розуміння цього принципу, яка 
включала до своєї структури три основні 
положення:

- панування права, яке передбачало 
можливість притягнення до відповідаль-
ності лише у випадку прямого порушення 
закону. При цьому здійснення судочинства 
передбачалось тільки у суді загальної юрис-
дикції;

- верховенства права – рівності перед 
законом усіх громадян без винятку;

- панування духу законності, що перед-
бачало формування Конституції на основі 
принципу верховенства права.
Певну схожість з тлумаченнями право-

вих концепцій Дайсі представляла модель 
принципу верховенства права Ф. А. Гаєка, 
яка не обмежувалась технічними проце-
дурами прийняття і застосування законів.      
У структуру поняття верховенство права 
інтегрувалась ціла правова парадигма за-
гального права (тобто не писаного права) 
[3, с. 315]. 
Важливість цього принципу вказує на 

його беззаперечність, проте єдиного підхо-
ду до розуміння та трактування в сучасній 
науковій літературі не існує. Такої ж думки 

притримується професор М. Козюбра, який 
наголошує: «Сутність і зміст цього принци-
пу залишаються для більшості юристів, не 
кажучи вже про пересічних громадян, ута-
ємниченими» [4 , 5]. Стурбованість дослід-
ника стосовно неоднозначності розуміння 
принципу верховенства права, викликана 
його пошуками знайти можливості виокре-
мити його серед інших правових принци-
пів, таких наприклад, як принцип закон-
ності, була недаремною. У результаті кро-
піткої аналітичного роботи було знайдено 
безліч підходів до тлумачення верховенства 
права, від ототожнення цього принципу з 
традиційним для колишнього радянсько-
го правознавства принципом верховенства 
закону (англійське словосполучення rule 
of law, як відомо, іноді не зовсім коректно 
перекладають як «верховенство закону») до 
розуміння принципу верховенства права 
як виключно верховенства справедливості 
і розуму. В багатьох висновках професор 
дійшов до того, що верховенство права 
набуває самостійного значення лише тоді, 
коли присутнє теоретичне і практичне роз-
ділення права і закону.
Відомий євроінтегратор Ж. Зіллер та-

кож зазначив: «Концепції правової держа-
ви, законності та верховенства права роз-
вивалися в різних країнах, проте, не бу-
дучи ідентичними, принцип законності та 
принцип верховенства права разом перед-
бачають підкорення праву, а отже, судово-
му контролю» [6, с. 23-25].
Враховуючи гостроту відповідної ідеї, 

залежності принципу верховенства права 
від інших правових принципів, слід зазна-
чити, що деякі вчені вважають законність 
та верховенство права невід’ємними скла-
довими, інші представляють власні кон-
цепції стосовно виділення їх в окремі кате-
горії, проте думка Ж. Зіллера стосовно не 
ідентичності знайшла своє підтвердження 
серед усієї наукової спільноти. 
Академік Ю. С. Шемшученко вважає 

поняття право досить обшнирим, на від-
міну від законності, що представляє ряд 
уточнень [7, с. 34]. Таким чином,  він ви-
значає право, як віртуальну категорію, 
яка представлена сукупністю абстрактних 
регулятивних норм, що зафіксовані у за-
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конодавстві. Більше того, дослідник на-
голошує на тому, що суд як суб’єкт права 
не приймає рішення, посилаючись на саме 
право, оскільки первинними все ж таки за-
лишаються посилання на конкретні зако-
ни. З цього можна отримати висновок, що 
принцип верховенства права може бути ре-
алізований на основі принципу законнос-
ті, оскільки в законі прописано конкретні 
правила поведінки всіх учасників процесу 
судочинства.
На заході принцип верховенства пра-

ва ототожнюється здебільшого з верхо-
венством фундаментальних прав людини. 
Він закріплений в преамбулі Європейської 
конвенції з прав людини [8]. Європейська 
наукова спільнота приділяє значну увагу 
рівністю перед законом усіх громадян. Від-
повідна рівність встановлена саме завдяки 
принципу верховенства права. 
У 2011 р. Венеціанська комісія оприлюд-

нила у своїй доповіді ключові тези стосовно 
принципу верховенства права, в якій зазна-
чено, що цей принцип є основною складо-
вою демократичного суспільства, а особи, 
які приймають важливі державні рішення, 
мають шанувати цей принцип [9, c. 114].

Отже, у результаті опрацювання наукової 
літератури можна виділити ключові напрями 
розуміння принципу верховенства права:

- принцип верховенства права є окре-
мим принципом, що застосовується в кри-
мінальному процесі;

- його часто пов’язують із принципом 
законності, проте думки стосовно реаліза-
ції верховенства права на основі принципу 
законності спонукають до подальшого до-
слідження проблеми їх розмежування;

- вітчизняна та західна культура сприй-
няття верховенства права дещо відрізня-
ється. На заході його пов’язують з дотри-
манням права і свобод людини та демокра-
тичними принципами, у пострадянському 
середовищі є прецеденти його трактування 
як верховенства закону, що було закладено 
у конституції СРСР;

- існують прихильники концепції по-
вної автономії принципу верховенства пра-
ва, що на відміну від інших концепцій, які 
представляють поєднання принципу вер-
ховенства права та принципу законності, 

дає можливість відокремити верховенство 
права як першочерговість закону, а закон-
ності як ступеня дотриманості закону.
Неоднозначність трактувань принципу 

верховенства права серед наукової спіль-
ноти та його відношення до принципу за-
конності спонукають на більш глибоке до-
слідження у межах кримінального процесу. 
Крім того, з погляду на низку досліджень, 
категорія «верховенство права» є дуже ши-
рокою.
Дослідивши моделі принципу верхо-

венства права, які пропонує нам законода-
вець, слід виділити ряд особливостей, зо-
крема, серед значної кількості статей у Кон-
ституції України можна виділити достатню 
кількість посилань на принцип законності 
– наприклад, ст. 19 визначено, що органи 
державної влади, органи місцевого само-
врядування, їх посадові особи повинні ді-
яти лише на підставі, в межах повноважень 
та у спосіб, передбачені Основним Законом 
та законами України. Це також загострює 
проблематику поєднання принципу верхо-
венства права із принципом законності.
Відповідно до Конституції України су-

дочинство здійснюється на основі Консти-
туції України і законів України, в резуль-
таті забезпечуючи при цьому верховенство 
права. Тому виникає питання, чи принцип 
верховенства права є основним принци-
пом при здійсненні судочинства, або все 
ж таки законність складає основу судочин-
ства? Відповідь на це питання ми спробува-
ли знайти у рішенні Конституційного Суду 
(далі КСУ) № 15-рп/2004 від 02.11.2004 р.,  
де КСУ визначив: «Верховенство права вима-
гає від держави його втілення у правотворчу та 
правозастосовну діяльність, зокрема у закони, 
які за своїм змістом мають бути проникну-
ті передусім ідеями соціальної справедливості, 
свободи, рівності тощо. Одним із проявів верхо-
венства права є те, що право не обмежується 
лише законодавством як однією з його форм, а 
включає й інші соціальні регулятори, зокрема 
норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легі-
тимовані суспільством і зумовлені історично 
досягнутим культурним рівнем суспільства. 
Всі ці елементи права об’єднуються якістю, 
що відповідає ідеології справедливості, ідеї пра-
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ва, яка значною мірою дістала відображення в 
Конституції України.
Таке розуміння права не дає підстав для 

його ототожнення із законом, який іноді може 
бути й несправедливим, у тому числі обмежува-
ти свободу та рівність особи. Справедливість 
– одна з основних засад права, є вирішальною у 
визначенні його як регулятора суспільних відно-
син, одним із загальнолюдських вимірів права. 
Зазвичай справедливість розглядають як влас-
тивість права, виражену, зокрема, в рівному 
юридичному масштабі поведінки й у пропорцій-
ності юридичної відповідальності вчиненому 
правопорушенню.
У сфері реалізації права справедливість про-

являється, зокрема, у рівності всіх перед зако-
ном, відповідності злочину і покарання, цілях 
законодавця і засобах, що обираються для їх до-
сягнення» [10]. Таким чином, КСУ виокре-
мив принцип верховенства права як прин-
цип панування права у суспільстві і розві-
яв пострадянську модель розуміння цього 
принципу як верховенство закону.
Враховуючи вищезазначене слід на-

голосити, що в кримінальному процесі усі 
процедури повинні бути побудовані так, 
щоб не можливо було не дотриматися цьо-
го принципу. 
Законодавець визначив норму дотри-

мання принципу верховенства права в 
процесі здійснення адміністративного су-
дочинства в ст. 8 КПК України, де зазна-
чено такі вимоги:

- кримінальне провадження здійсню-
ється з додержанням принципу верховен-
ства права, відповідно до якого людина, її 
права та свободи визнаються найвищими 
цінностями та визначають зміст і спрямова-
ність діяльності держави;

- принцип верховенства права у кри-
мінальному провадженні застосовується з 
урахуванням практики Європейського суду 
з прав людини.
У ст. 2 Закону України «Про судоустрій 

України» визначено, що суд, здійснюючи 
правосуддя на основі верховенства права, 
забезпечує захист гарантованих Конститу-
цією та законами України прав і свобод лю-
дини й громадянина, прав і законних інте-
ресів юридичних осіб, інтересів суспільства 
та держави. Тому будь-яке судочинство, в 

тому числі і адміністративне повинно керу-
ватися виклично принципом верховенства 
права.
Але, на разі, в Україні чіткого дотри-

мання як посадовими особами, так і судами 
принципу верховенства права не спостері-
гається. До проблем його реалізації в Укра-
їні можна віднести питання незалежності 
суду, питання корупції та неналежного 
приведення вітчизняного законодавства до 
міжнародних норм. Але проблема залиша-
ється не тільки в площині дотримання вер-
ховенства права або дотримання правових 
норм взагалі. Суди загальної юрисдикції не 
бажають вступати в протиріччя із законо-
давчою владою та фактично не звертаються 
до доктрини верховенства права, а залиша-
ються в полоні верховенства закону, навіть 
якщо він суперечить принципам соціальної 
справедливості. З цього приводу висловив-
ся дослідник О. Петришин у своїй статті, 
де зазначає: «Можна дискутувати з того 
приводу, чи чітко ми закріпили принцип 
верховенства права у законі, чи не зовсім 
чітко, але до тих пір, поки судді не почнуть 
його застосовувати на практиці, відповіді 
на це питання не буде» [11].
Разом з тим попри всі негаразди, у за-

конодавстві існують запобіжники пору-
шень принципу верховенства права. До 
таких слід віднести: можливість судового 
оскарження рішень посадових осіб органів 
влади, що зачіпають права і свободи гро-
мадян, гарантовані Конституцією України; 
судовий контроль над діяльністю органів 
досудового розслідування; громадський 
контроль та ін. В Україні судовий контроль 
здійснюється системою судів. 

30 вересня 2016 року  вступив у силу 
Закон «Про внесення змін до Конституції 
України (щодо правосуддя)» №1401-VIII 
[12]та Закон «Про судоустрій і статус суд-
дів» №1402-VIII [13], які передбачають змі-
ни не лише у судовій системі, це стосуєть-
ся і прокуратури та адвокатури. Зокрема 
підвищуються вимоги до зайняття посади 
судді, запроваджується інститут конститу-
ційної скарги, встановлюється обов’язкове 
досудове врегулювання спорів тощо. Закон 
№1402-VIII  має в собі низку реформацій-
них положень, що дають можливість на-
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близити вітчизняну систему судочинства до 
міжнародних стандартів, укріпивши пози-
ції принципу верховенства права. Так від-
повідно до п. 6 ч. 2 ст. цього закону, Верхо-
вний Суд забезпечує однакове застосуван-
ня норм права судами різних спеціалізацій. 
Також закон має врегулювати адвокатські 
монополії. Хоча є й критики деяких поло-
жень відповідного закону. Правозахисник 
Л. Бєлкін вважає, що майже не змінилися 
підстави дисциплінарної відповідальності 
судді, зазначені у ч. 1 ст. 106, у порівнянні 
з попередньою редакцією даного закону -
(ч. 1 ст. 92 ЗУ №2453-VI,) [14]. 
Україна прийняла на себе зобов’язання 

забезпечити «кожній людині, що перебуває 
під її юрисдикцією, права і свободи», ви-
значені у Європейській конвенції із прав 
людини і тим самим визнала повноваження 
Європейського суду із прав людини забез-
печувати дотримання цього зобов’язання 
й право своїх громадян звертатися до суду 
зі скаргами у випадку, якщо держава пору-
шує щодо них положення конвенції.

У якості висновку можна зазначити, 
що попри достатню кількість запобіжників 
порушення принципу верховенства пра-
ва, як показує практика, існує необхідність 
реформування кримінального процесу з 
метою доведення його до Європейських 
стандартів. Основним напрямом реформу-
вання кримінального процесу є забезпе-
чення контролю над владою з метою реалі-
зації інтересів громадян, тому запобіжники 
порушення принципу верховенства права 
представляють неабиякий інтерес як для 
суспільства зокрема і для держави в цілому. 
Намагання побудувати ефективну сис-

тему запобігання порушення принципу 
верховенства права мають бути направлені 
на створення стану захищеності людини у її 
відносинах з державою. Кримінально-про-
цесуальна діяльність має стимулювати всіх 
учасників процесу до відповідального здій-
снення своїх прав та обов’язків. Тому з ме-
тою  забезпечення в Україні верховенства 
права потрібно створити правову культуру 
дотримання законодавства на всіх рівнях, 
а принцип верховенства права слід розгля-
дати як правовий принцип у рамках між-

народних та європейських інтеграційних 
процесів, який включає в себе низку кри-
теріїв, що виокремлюються дотриманням 
прав і свобод та законних інтересів грома-
дян.
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РЕЗЮМЕ
У науковій статті проаналізовано прин-

цип верховенства права з точки зору його 
дії в системі засад (принципів) криміналь-
ного процесу України. Визначено про-
блемні аспекти розуміння цього поняття та 
окреслено напрями реформування кримі-
нально-процесуальної діяльності держави. 
Запропоновано висновок про те, що по-
при достатню кількість запобіжників пору-
шення принципу верховенства права існує 
необхідність реформування кримінального 
процесу з метою доведення його до Євро-
пейських стандартів. Основним напрямом 
реформування кримінального процесу є за-
безпечення контролю над владою з метою 
реалізації інтересів громадян. 
Резюме англ.

The aim of the article is to analyze the of 
law principle rule from the point of view of 
its action in the system of the criminal process 
principles of Ukraine, to determine the prob-
lem aspects of this concept understanding 
and to outline the directions of reforming the 
criminal-procedural activity of the state. The 
subject of the research is the peculiarities of le-
gal regulation of the law rule in criminal pro-
cedural law. The methodology of the research 
is based on the analysis of normative legal acts 
from the perspective of the law rule as a legal 
regime. On the basis of the comparative legal 
method of certain provisions investigation of 
the legislation of Ukraine and international 
acts, the possibilities of  the principles reform-
ing legal regulation reforming of the law rule 
in the criminal process are determined.

The results of the research showed that 
despite of the suffi cient number of avoidances 
to violate the rule of law, there is a need to re-
form the criminal process in order to bring it 
to European standards. The main direction of 
the criminal process reform is to ensure con-
trol over the authorities in order to realize the 
interests of citizens, therefore, the avoidances 
of the law rule principle are the interest both 
for society in particular and for the state as a 
whole.

An attempt to build an effective system for 
preventing violations of the law rule principle 
should be aimed at creating a state of human 
security in its relations with the state. Criminal 
proceedings should encourage all participants 
in the process to properly exercise their rights 
and responsibilities. Practical implications. 
In order to ensure the rule of law in Ukraine, 
it is necessary to create a legal culture of legis-
lation observance at all levels, and the law rule 
should be regarded as a legal principle within 
the framework of international and European 
integration processes, which includes a num-
ber of criteria which are distinguished by re-
spect for rights and freedoms and legitimate 
interests of citizens. Correlation / originality. 
Conducting the analysis of the law rule prin-
ciple in the framework of criminal prosecu-
tion can become the basis for developing the 
most promising directions for the evolvement 
of domestic criminal-procedural legislation of 
Ukraine.
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SUMMARY 
In the scientifi c article attempts to analyze the 

rule of law in terms of its operation system prin-
ciples (principles) of the criminal procedure of 
Ukraine. The identifi ed aspects of understanding 
this concept and outline directions of reforming the 
criminal procedure of the state.

Keywords: rule of law, law, court, criminal 
procedure, the principles of independence.

АНОТАЦІЯ 
У науковій статті зроблено спробу проана-

лізувати принцип верховенства права з точки 
зору його дії в системі засад (принципів) кри-
мінального процесу України. Визначено про-
блемні аспекти розуміння цього поняття та 
окреслено напрями реформування криміналь-
но-процесуальної діяльності держави. 
Ключові слова: верховенство права, закон-

ність, суд, кримінальний процес, принципи, 
незалежність. 

Намагання побудувати ефективну сис-
тему запобігання порушення принципу 
верховенства права мають бути направлені 
на створення стану захищеності людини у її 
відносинах з державою. Кримінально-про-
цесуальна діяльність має стимулювати всіх 
учасників процесу до відповідального здій-
снення своїх прав та обов’язків. Практичні 
наслідки. З метою  забезпечення в Україні 
верховенства права потрібно створити пра-
вову культуру дотримання законодавства 
на всіх рівнях, а принцип верховенства 

права слід розглядати як правовий прин-
цип у рамках міжнародних та європей-
ських інтеграційних процесів, який вклю-
чає в себе низку критеріїв, що виокремлю-
ються дотриманням прав і свобод та закон-
них інтересів громадян. Співвідношення/
оригінальність. Проведення аналізу прин-
ципу верховенства права в системі засад 
кримінального провадження може стати 
фундаментом для розробки найбільш пер-
спективних напрямів розвитку вітчизняно-
го кримінально-процесуального законодав-
ства України. 
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В статье, на основе анализа научных 
взглядов ученых и норм действующего законода-
тельства Украины, определены и охарактери-
зованы обязанности научно-исследовательских 
экспертно-криминалистических учреждений 
МВД Украины. Установлено, что хотя обя-
занности и являются самостоятельным юри-
дическим явлением, однако они неразрывным 
образом связаны с правами и призваны урав-
новесить субъективные возможности данных 
учреждений, обеспечить использование этих 
возможностей исключительно на выполнение 
ими своего функционально-целевого назначе-
ния
Ключевые слова: юридическая обязан-

ность, научно-исследовательские экспертно-
криминалистические учреждения, МВД Укра-
ины

той час як сам обов’язок за своєю сутністю – 
це необхідність, вимушеність суб`єкта діяти 
певним чином, обумовлена: по-перше, по-
требою забезпечення нормальної реалізації 
прав і законних інтересів іншими суб`єктами 
як індивідуальними, так і колективними, в 
тому числі державою і суспільством у ціло-
му. Значення обов’язків як елементу адмі-
ністративно-правового статусу науково-до-
слідних експертно-криміналістичних установ 
МВС України полягає у наступних аспектах: 
вони (тобто обов`язки) обмежують та урівно-
важують суб`єктивні можливості даних уста-
нов; змушують НДЕКУ сприяти реалізації ін-
шими суб`єктами своїх прав, повноважень, 
законних інтересів; спрямовують діяльність 
даних установ у русло законності, доцільнос-
ті та суспільної корисності; сприяють більш 
якісному та ефективному контролю за їх ді-
яльністю. Тобто, покладаючи на суб`єктів 
публічного характеру, якими є досліджувані 
установи, відповідні обов’язки, держава має 
намір: по-перше, не допустити зловживан-
ня з їх боку своїми правами, гарантувати 
реалізацію наданих їм суб`єктивних мож-
ливостей виключно задля виконання свого 
функціонально-цільового призначення; по-
друге, гарантувати необхідне відношення 
(ставлення) даних установ до інших учасни-
ків суспільних відносин та забезпечити на-
лежний рівень продуктивності взаємодії з 
іншими; по-третє, забезпечити прозорість 
та підконтрольність їх діяльності.

JEL Classifi cation: K 19
SECTION “LAW”: Право. 

Постановка проблеми
Обов’язки науково-дослідних експерт-

но-криміналістичних установ МВС України 
являють собою необхідну поведінку даних 
суб`єктів, характер, зміст та міра якої визна-
чаються державою у відповідному законо-
давстві. Зауважимо, що ряд дослідників веде 
мову про обов`язки як про міру необхідної 
поведінки, однак, на наше переконання, та-
кий підхід є не зовсім правільним, оскільки 
не відображає суті, природи обов’язку як со-
ціального та юридичного явища. Адже міра 
відображає величину, обсяги обов`язку, у 
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Стан дослідження
Окремі проблемні аспекти правового 

статусу науково-дослідних експертно-кри-
міналістичних установ МВС України у сво-
їх наукових працях розглядали: М. В. Цвік, 
В. Д. Ткаченко, Л.Л. Богачова, О. В. Петри-
шин М.І. Матузов, В. Б. Авер`янов, І. П. Го-
лосніченко, С.Г Стеценко, Ю.П. Битяк, 
Д. М. Павлов, В.В. Голосніченко, С. В. Ківа-
лов, В. В. Макарчук та багато інших. Втім, 
незважаючи на чималу кількість наукових 
пошуків, вченими недостатньо уваги було 
приділено обов’язкам науково-дослідних 
експертно-криміналістичних установ МВС 
України як одному із ключових елементів ад-
міністративно-правового статусу цих установ.

Саме тому метою статті є надати харак-
теристику обов’язків науково-дослідних 
експертно-криміналістичних установ МВС 
України

Виклад основного матеріалу
На сторінках юридичної літератури на-

водиться цілий ряд точок зору з приводу 
класифікації юридичних обов’язків. Ми ж 
переконані, що обов’язки науково-дослідних 
експертно-криміналістичних установ МВС 
України як суб`єктів адміністративного пра-
ва доцільно розподілити на такі групи:

1. Загальні або конституційні обов’язки. 
Конституційні обов’язки – це встановлена 
державою і закріплена у Конституції, в інте-
ресах суспільства, необхідність, яка приписує 
кожній особі певні вид і міру поведінки та від-
повідальність за невиконання або неналежне 
їх виконання [1]. Окрім загального харак-
теру кон ституційних обов`язків, слід також 
відмітити те, що досить часто вони не мають 
конкретного законодавчого вираження, ви-
значення, втім логічно слідують (виплавають) 
із змісту конституційних положень. Так, за-
гальні юридичні обов`язки досліджуваних 
установ зокрема слідують із змісту: статті 3 
Основного закону України, в якій закріпле-
но, що людина, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека визнаються 
в Україні найвищою соціальною цінністю. 
Права і свободи людини та їх гарантії визна-
чають зміст і спрямованість діяльності дер-
жави. Держава відповідає перед людиною за 

свою діяльність. Утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини є головним обов’язком 
держави; статті 8 – відповідно до якої в Укра-
їні визнається і діє принцип верховенства 
права. Конституція України має найвищу 
юридичну силу. Закони та інші нормативно-
правові акти приймаються на основі Консти-
туції України і повинні відповідати їй; статті 
17 – захист суверенітету і територіальної ці-
лісності України, забезпечення її економічної 
та інформаційної безпеки є найважливішими 
функціями держави, справою всього Україн-
ського народу; статті 19 – правовий порядок в 
Україні ґрунтується на засадах, відповідно до 
яких ніхто не може бути примушений робити 
те, що не передбачено законодавством. Орга-
ни державної влади та органи місцевого са-
моврядування, їх посадові особи зобов’язані 
діяти лише на підставі, в межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України та ін. [2].
Отже, загальні обов`язки науково-до-

слідних експертно-криміналістичних установ 
МВС України – це такі, що покладаються на 
неї як і на будь-якого іншого учасника сус-
пільного життя нашої держави, незалеж-
но від його природи та статусу. Зміст цих 
обов`язків переважно полягає у необхідності 
дотримуватися у своїй поведінці ряду осново-
положних принципів, що лежать в основі ор-
ганізації та протікання суспільно-державного 
життя, як-от: гуманізм; пріоритет прав і сво-
бод людини та громадянина; верховенство 
права; законність; поділ державної влади на 
законодавчу, виконавчу та судову; відкри-
тість та прозорість діяльності органів держав-
ної вл  ади; спрямованість діяльності органів 
публічного управління на забезпечення як 
загальносуспільного блага, так і благополуч-
чя окремих членів суспільства; доступність 
публічних послуг та ін.

2. Спеціальні обов`язки – це такі, що по-
кладаються на науково-дослідні експертно-
криміналіст ичні установу МВС України як 
суб`єктів здійснення конкретних суспільно 
значущих завдань та функцій. Дані обов’язки 
закріплюються у відповідних нормативно-
правових актах, що регулюють правовий ста-
тус даних установ, а також визначають орга-
нізаційно-правові засади здійснення окремих 
видів діяльності, виконання яких належить 
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до компетенції НДЕКУ МВС України. Слід 
відмітити, що ані у Положенні про Експертну 
службу Міністерства внутрішніх справ Украї-
ни, затвердженому Наказом МВС України від 
03.11.2015 № 1343 [3], ані у Положенні про 
Державний науково-дослідний експертно-
криміналістичний центр та територіальні на-
уково-дослідні експертно-криміналістичні 
центри МВС, затвердженому указом МВС від 
31 січня 2017 року N 77 [4], прямо не перед-
бачено хоча б загального переліку обов’язків 
досліджуваних установ. У той же час уявлен-
ня про коло обов’язків досліджуваних 
суб`єктів можна сформулювати на підставі 
аналізу положень низки інших нормативно-
правових актів, як-от: Закон України «Про 
наукову і науково-технічну експертизу» від 
10.02.1995 № 51/95-ВР, в якому закріплено, 
що організатор наукової і науково-технічної 
експертизи зобов’язаний: пред’явити на ви-
могу замовника при укладанні договору на 
проведення експертизи свідоцтва або доку-
менти, що їх замінюють, які підтверджують 
досвід і рівень кваліфікації експертів, які за-
лучатимуться до проведення експертизи; за-
безпечувати комплексне, якісне та ефективне 
проведення наукової і науково-технічної екс-
пертизи; інформувати замовника у визначе-
ний договором термін про створення в ході 
проведення експертизи об’єктів авторського 
права і промислової власності; не допускати 
без згоди замовника розголошення інформа-
ції, що міститься у матеріалах, залучених для 
проведення експертизи, думок експертів, ви-
сновків наукової і науково-технічної експер-
тизи, не затверджених і не оголошених у 
встановленому порядку; дотримувати вимог 
авторського права і права н а об’єкти промис-
лової власності стосовно об’єктів експертизи 
та матеріалів, наданих для  підготовки екс-
пертних висновків; використовувати досяг-
нення світової науки і міжнародного науково-
технічного співробітництва для оцінки 
об’єктів експертизи та в процесі підготовки 
висновків науко вої і науково-технічної екс-
пертизи; своєчасно інформувати замовника 
про можл иві конфлікти, особисту заінтересо-
ваність або особливі зв’язки з особами чи ор-
ганізаціями, заінтересованими в тих чи інших 
висновках експертизи або рішеннях за на-
слідками експертизи [5]; Закон України «Про 

оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 
№ 2658-III, згідно з яким суб’єкти оціночної 
діяльності зобов’язані: дотримуватися під час 
здійснення оціночної діяльності вимог цього 
Закону та нормативно-правових актів з оцін-
ки майна; забезпечувати об’єктивність оцінки 
майна, повідомляти замовника про неможли-
вість проведення об’єктивної оцінки у зв’язку 
з виникненням обставин, які цьому перешко-
джають; забезпечувати збереження докумен-
тів, які отримані під час проведення оцінки 
від замовника та інших осіб; забезпечувати 
конфіденційність інформації, отриманої під 
час виконання оцінки майна, відповідно до 
закону; виконувати інші обов’язки, передба-
чені законодавством [6];Закон України «Про 
запобігання корупції» від Закон от 14.10.2014 
№ 1700-VII, відповідно до якого дані устано-
ви та їх посадові особи зобов’язані: вживати 
заходів щодо недопущення виникнення ре-
ального, потенційного конфлікту інтересів; 
повідомляти не пізніше наступного робочого 
дня з моменту, коли особа дізналася чи пови-
нна була дізнатися про наявність у неї реаль-
ного чи потенційного конфлікту інтересів 
безпосереднього керівника; не вчиняти дій 
та не приймати рішень в умовах реального 
конфлікту інтересів; вжити заходів щодо вре-
гулювання реального чи потенційного кон-
флікту інтересів [7]; Закон України «Про ін-
формацію», в якому передбачено, що право 
на інформацію забезпечується: обов’язком 
суб’єктів владних повноважень інформувати 
громадськість та засоби масової інформації 
про свою діяльність і прийняті рішення; 
обов’язком суб’єктів владних повноважень 
визначити спеціальні підрозділи або відпові-
дальних осіб для забезпечення доступу запи-
тувачів до інформації [8]; Законом України 
«Про доступ до публічної інформації» від 
13.01.2011 № 2939-VI, у статті 14 якого вста-
новлено, що розпорядники інформації 
зобов’язані: оприлюднювати інформацію, пе-
редбачену цим та іншими законами; система-
тично вести облік документів, що знаходять-
ся в їхньому володінні; вести облік запитів на 
інформацію; визначати спеціальні місця для 
роботи запитувачів з документами чи їх копі-
ями, а також надавати право запитувачам ро-
бити виписки з них, фотографувати, копіюва-
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ти, сканувати їх, записувати на будь-які носії 
інформації тощо; мати спеціальні структурні 
підрозділи або призначати відповідальних 
осіб для забезпечення доступу запитувачів до 
інформації та оприлюднення інформації; на-
давати та оприлюднювати достовірну, точну 
та повну інформацію, а також у разі потреби 
перевіряти правильність та об’єктивність на-
даної інформації й оновлювати оприлюднену 
інформацію[9]. Крім того, положеннями стат-
ті 15 цього ж закону № 2939-VI перебачено, 
що розпорядники інформації зобов’язані 
оприлюднювати: інформацію про організа-
ційну структуру, місію, функції, повноважен-
ня, основні завдання, напрями діяльності та 
фінансові ресурси (структуру та обсяг бю-
джетних коштів, порядок та механізм їх ви-
трачання тощо); нормативно-правові акти, 
акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорга-
нізаційних), прийняті розпорядником, про-
екти рішень, що підлягають обговоренню, 
інформацію про нормативно-правові засади 
діяльності; перелік та умови отримання по-
слуг, що надаються цими органами, форми і 
зразки документів, правила їх заповнення; 
порядок складання, подання запиту на ін-
формацію, оскарження рішень розпорядни-
ків інформації, дій чи бездіяльності; інформа-
цію про систему обліку, види інформації, яку 
зберігає розпорядник; перелік наборів да-
них, що оприлюднюються у формі відкритих 
даних; інформацію про механізми чи проце-
дури, за допомогою яких громадськість може 
представляти свої інтереси або в інший спосіб 
впливати на реалізацію повноважень розпо-
рядника інформації; плани проведення та по-
рядок денний своїх відкритих засідань; роз-
ташування місць, де надаються необхідні за-
питувачам форми і бланки установи; загальні 
правила роботи установи, правила внутріш-
нього трудового розпорядку; звіти, у тому 
числі щодо задоволення запитів на інформа-
цію [9]; Законом України «Про звернення 
громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР, в яко-
му визначено, що органи державної влади і 
місцевого самоврядування, підприємства, 
установи, організації незалежно від форм 
власності, об’єднання громадян, засоби масо-
вої інформації, їх керівники та інші посадові 
особи в межах своїх повноважень зобов’язані: 
об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти зая-

ви чи скарги; у разі прийняття рішення про 
обмеження доступу громадянина до відповід-
ної інформації при розгляді заяви чи скарги 
скласти про це мотивовану постанову; на про-
хання громадянина запрошувати його на за-
сідання відповідного органу, що розглядає 
його заяву чи скаргу; скасовувати або зміню-
вати оскаржувані рішення у випадках, перед-
бачених законодавством України, якщо вони 
не відповідають закону або іншим норматив-
ним актам, невідкладно вживати заходів до 
припинення неправомірних дій, виявляти, 
усувати причини та умови, які сприяли пору-
шенням; забезпечувати поновлення поруше-
них прав, реальне виконання прийнятих у 
зв’язку із заявою чи скаргою рішень; письмо-
во повідомляти громадянина про результати 
перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого 
рішення; вживати заходів щодо відшкодуван-
ня у встановленому законом порядку матері-
альних збитків, якщо їх було завдано грома-
дянину в результаті ущемлення його прав чи 
законних інтересів, вирішувати питання про 
відповідальність осіб, з вини яких було допу-
щено порушення, а також на прохання гро-
мадянина не пізніш як у місячний термін до-
вести прийняте рішення до відома органу 
місцевого самоврядування, трудового колек-
тиву чи об’єднання громадян за місцем про-
живання громадянина; у разі визнання заяви 
чи скарги необґрунтованою, роз’яснити по-
рядок оскарження прийнятого за нею рішен-
ня; не допускати безпідставної передачі роз-
гляду заяв чи скарг іншим органам; особисто 
організовувати та перевіряти стан розгляду 
заяв чи скарг громадян, вживати заходів до 
усунення причин, що їх породжують, систе-
матично аналізувати та інформувати населен-
ня про хід цієї роботи [10]; тощо.
Отже, виходячи з аналізу положень вище- 

зазначених та інших нормативно-правових 
актів, що так чи інакше стосуються діяль-
ності досліджуваних установ, а також керу-
ючись змістом їх завдань та функцій, може-
мо виокремити наступне коло спеціальних 
обов’язків НДЕКУ МВС України:
а) такі що стосуються безпосередньо вико-

нання експертних досліджень та оціночної ді-
яльності. НДЕКУ зобов’язані забезпечити всі 
необхідні умови для проведення об`єктивної, 
неупередженої та високопрофесійної роботи 
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у зазначених напрямках. Дані обов’язки по-
кликані забезпечити належний рівень якості 
та результативності експертної та (або) оці-
ночної діяльності установ;
б) обов’язки  в інформаційній та інформа-

ційно-технічній сфері, які полягають у необ-
хідності установ: по-перше, інформувати гро-
мадськість про свою сутність своєї діяльнос-
ті, її суспільне призначення (мета, завдання, 
функції, напрямки та форми діяльності тощо); 
по-друге, надавати особам, які замовляють 
або доручають проведення експертизи, да-
них, що підтверджують здатність даної уста-
нови забезпечити належний рівень експерт-
них досліджень з тих чи інших питань; по-
третє, повідомляти суб`єктів, що доручили 
установі чи замовили у неї на договірних за-
садах проведення експертного дослідження, 
про виникнення різного роду проблемних 
моментів ускла днень у роботі (наприклад, ви-
никнення конфлікту інтересів); по-четверте, 
забезпечувати відповідне збереження та не 
розголошувати інформацію, що знаходиться 
у розпорядженні даних установ чи стала їм ві-
дома у зв`язку із їх діяльністю, та має обмеже-
ний рівень доступу; по-п`яте, забезпечувати 
 належне функціонування відповідних обліко-
вих та інформаційно-пошукових систем;
в) обов`язки у сфері запобігання корупції, 

відповідно до яких установи повинні вживати 
заходів щодо недопущення, а разі виникнен-
ня усунення проявів корупції, а також умов та 
факторів, що сприяють їх появі;
г) обов’язки у сфері роботи із громадськіс-

тю, які полягають: по-перше, у необхідності 
реагування у встановлених законодавством 
порядку та формі на відповідні звернення 
представників громадськості д о досліджува-
них установ; по-друге, необхідність прийнят-
тя участі у правовому вихованні населення, 
підвищення рівня його правової культури та 
правосвідомості;
ґ) обов`язки щодо формування й підтрим-

ки на належному рівні кадрового потенціалу 
НДЕКУ МВС України, управління персона-
лом. Дані обов’язки вимагають, щоб зазна-
чені установи постійно піклувалися про рі-
вень професійної підготовки і кваліфікації їх 
працівників, забезпечували комплектування 
кадрового складу тільки з числа високих про-
фесіоналів;

е) обов’язки щодо забезпечення публіч-
ної безпеки, відповідно до яких дані установи 
повинні вживати всіх необхідні заходи щодо 
знешкодження предметів і речовин, що ста-
новлять чи можуть становити загрозу для 
здоров`я та (або) життя населення;
є) обов`язки щодо забезпечення закон-

ного, ефективного та доцільного використо-
вування виділених установам із бюджету ко-
штів. 

Висновок
Отже, здійснюючи свою діяльність науко-

во-дослідні експертно-криміналістичні уста-
нови МВС України повинні виконувати цілу 
низку різного роду обов’язків, кожен з яких є 
зверненою від держави до НДЕКУ вимогою 
про необхідність діяти відповідним чином 
у тих чи інших умова, обставинах, ситуації. 
Хоча обов`язки і є самостійним юридичним 
явищем, вони, втім, нерозривним чином 
пов`язані із правами і покликані урівнова-
жити суб`єктивні можливості даних установ, 
забезпечити використання цих можливостей 
виключно на виконання даними установами 
свого функціонально-цільового призначен-
ня. Так, наприклад: наділяючи НДЕКУ МВС 
України правом запитувати необхідну для 
проведення експертних досліджень інфор-
мацію, законодавець зобов’язує ці установи й 
самих надавати відповідні дані суб`єктам, які 
доручають, замовляють проведення певних 
експертних робіт; надаючи досліджуваним 
суб`єктам право брати участь у відповідному 
міжнародному співробітництві, законодав-
ство вимагає від них активно впроваджувати 
у свою діяльність останні світові досягнення у 
сфері науки та техніки; тощо.
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To the characteristics of the duties of scien-
tifi c-research expert-forensic institutions of the 
Ministry of Internal Affairs of Ukraine

In the article, on the basis of the analysis of scientif-
ic views of scientists and the norms of the current legis-
lation of Ukraine, it is determined on the description of 
the duties of research-based expert-forensic institutions 
of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. It is es-
tablished that although duties are an independent legal 
phenomenon, they, however, are inextricably linked with 
the rights and are intended to balance the subjective ca-
pabilities of these institutions, to ensure the use of these 
opportunities exclusively for the performance of data by 
the institutions of its functional purpose

In carrying out its activity, the research and expert-
forensic institutions of the Ministry of Internal Affairs 
of Ukraine must perform a number of different respon-
sibilities, each of which is a request from the State to the 
NDECU on the need to act accordingly in one way or 
another, in circumstances, circumstances. Although du-
ties and are an independent legal phenomenon, they, 
however, are inextricably linked with the rights and are 
intended to balance the subjective capabilities of these 
institutions, to ensure the use of these opportunities ex-
clusively for the performance of these institutions of its 
functional purpose.

The general requirements of the scientifi c-research 
expert-forensic institutions of the Ministry of Internal 
Affairs of Ukraine are those that rely on it as on any 
other participant in the social life of our state, regardless 
of its nature and status. The content of these obliga-
tions, mainly, consists in the need to adhere to the behav-
ior of a number of fundamental principles underlying 
the organization and the course of social and public life.

That is why the purpose of the article is to: pro-
vide a description of the duties of research and expert-
forensic institutions of the Ministry of Internal Affairs 
of Ukraine.

Keywords: legal duty, scientifi c-research expert-
forensic institutions, Ministry of Internal Affairs of 
Ukraine

АНОТАЦІЯ 
У статті, на основі аналізу наукових по-

глядів вчених та норм чинного законодавства 
України, визначено та надано характеристи-
ку обов’язків науково-дослідних експертно-кри-
міналістичних установ МВС України. Вста-
новлено, що хоча обов`язки і є самостійним 
юридичним явищем, вони нерозривним чином 
пов`язані із правами і покликані урівноважи-
ти суб`єктивні можливості даних установ, 
забезпечити використання цих можливостей 
виключно на виконання ними свого функціо-
нально-цільового призначення
Ключові слова: юридичний обов’язок, на-

уково-дослідні експертно-криміналістичні 
установи, МВС України.
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Статья посвящена вопросам законода-
тельного закрепления и проблемам практи-
ческого установления особенностей субъектив-
ной оценки виновным объективных признаков 
совершенного им преступления. На примере 
анализа субъективной стороны в составах пре-
ступлений, предусмотренных ст.ст. 115–118, 
120 Уголовного кодекса Украины автор опре-
деляет юридически значимые свойства по-
сягательства против субъективного права 
человека на жизнь, которые должны быть 
предметом осознания виновного как предпо-
сылки для оценки его психического отношения 
к своему поведению с использованием типовых 
уголовно-правовых категорий «умысел (прямой 
или косвенный)», «умышленное преступление», 
«умышленное убийство», «умышленное убий-
ство с квалифицирующими признаками». Кон-
статируется, что субъективная оценка лица 
совершенного деяния всегда охватывает значи-
тельно более широкий круг обстоятельств, чем 
те, которые входят в состав преступления, 
предусмотренного уголовным законом. Пока-
зано соотношение осознания и субъективной 
оценки лицом признаков родового и непосред-
ственного объектов, характеристик потерпев-
шего и свойств действия (в том числе его спо-
соба, места, времени, использованных орудий 
и средств) объективной стороны в преступле-
ниях против жизни, с субъективной стороной 
этих преступлений.
В работе учтены современное состояние 

теоретической разработки проблем субъектив-
ной стороны преступления, субъективного от-
ношения в вину, принципа виновной уголовной 

ответственности, уголовно-правовой ошибки 
в содеянном, а также современные практиче-
ские подходы к установлению и уголовно-право-
вой оценки психического отношения лица к соб-
ственному деяния в момент его совершения.
Ключевые слова: субъективная оценка; субъ-

ективная сторона преступления; вина; прямой 
умысел; косвенный умысел; осознание обще-
ственно опасного характера деяния; предмет 
осознания; посягательства; преступления про-
тив жизни.

Максимою сучасного кримінального пра-
ва, яка, поряд з іншими його принципами, 
визначає законотворчу й правозастосовну ді-
яльність у цій галузі, є визнання можливості 
застосування кримінальної відповідальнос-
ті виключно за умови наявності її підстави, 
якою чинний Кримінальний кодекс України 
(далі – КК) визнав учинення особою суспіль-
но небезпечного діяння, котре містить склад 
передбаченого цим законом злочину[9]. За-
значена підстава, у свою чергу, охоплює сис-
тему кримінально значимих характеристик 
поведінки особи, до яких, зокрема, нале-
жать і ті, що характеризують внутрішній бік 
вчинку людини та виражають прояви її пси-
хічного ставлення як до власного суспільно 
небезпечного діяння (дії, бездіяльності), так 
і до інших його фактичних ознак – результа-
ту вчинку, причинного зв’язку між діянням 
і результатом, місця, часу, способу, обстанов-
ки діяння, обраних винним знарядь і засобів 
вчинення злочину, властивостей його пред-
мета, до характеристик потерпілого й інших 
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юридично значимих компонентів об’єкта по-
сягання.

У кримінальному законодавстві й у теорії 
кримінального права суб’єктивне ставлення 
винного до вчинюваного посягання в межах 
складу злочину закріплюється за допомогою 
низки вироблених впродовж десятиліть ти-
пових юридико-психологічних категорій: 
вина, її форми (умисел, необережність) й види 
(прямий умисел, непрямий умисел, злочинна 
самовпевненість, злочинна недбалість), мета 
злочину, мотив злочину, емоційний стан осо-
би. На визнанні факту впливу цих ознак на 
наявність підстави кримінальної відповідаль-
ності й міру останньої основані засади кваліфі-
кації злочинів і кримінально-правовий прин-
цип винного ставлення (суб’єктивного інкри-
мінування)[11, с. 67–69; 12, с. 20–26].
Питання суб’єктивної (внутрішньої) оцін-

ки особою зовнішніх ознак, які характеризу-
ють вчинюваний нею злочин, розглядають-
ся кримінально-правовою наукою в рамках 
тематики суб’єктивної сторони складу зло-
чину (М. Бажанов, Р. Вереша, П. Дагель,-
Д. Котов, В. Куц, В. Ломако, О. Рарог), прин-
ципу суб’єктивного ставлення в провину 
(П. Воробей, В. Гацелюк, М. Коржанський,-
М. Панов), вини та її видів (А. Пінаєв, М. Хав-
ронюк), помилки (Ю. Вапсва, О. Комаров,-
В. Якушин) і деяких інших теоретичних і 
прикладних проблем кримінального права. 
Між тим, вони не втрачають свою актуаль-
ність, а постійне підвищення вимог до якос-
ті, законності й справедливості в діяльності 
кримінальної юстиції, до професіоналізму її 
працівників, розвиток юридичної й психоло-
гічної наук вимагають продовжувати дослі-
дження в цьому напрямку.
Проблеми фактичної і юридичної оцін-

ки суб’єктивного ставлення винного до 
вчинюваного ним кримінального правопо-
рушення обіймають одне з чільних місць у 
масиві питань застосування кримінального 
закону. Значна частина правозастосовних 
(слідчих, судових) помилок пов’язана саме 
із неправильними висновками щодо тако-
го ставлення, зробленими у ході досудово-
го слідства чи в суді. За наявними даними, 
вони становлять від 20 до 50 % всіх право-
застосовних «дефектів» у кримінальних про-
вадженнях[15, с. 164]. Тому подальше ви-

вчення шляхів розв’язання цих проблем є 
актуальною задачею кримінально-правової 
теорії, яка вплинула на постановку мети цієї 
публікації: розглянути, на прикладі складів 
злочинів проти життя особи, деякі питання 
суб’єктивної оцінки винним об’єктивних (зо-
внішніх) характеристик вчинюваного, що 
визначає суспільну небезпеку останнього, 
враховується при кваліфікації діяння, впли-
ває на визначення меж відповідальності осо-
би. При цьому наголос у предметі досліджен-
ня саме на категорії «суб’єктивна оцінка», а 
не «суб’єктивна сторона злочину», дозволяє 
підкреслити, що кримінально-правове зна-
чення має психічне ставлення особи не лише 
до нормативно визначених ознак складу зло-
чину, а й до деяких додаткових ознак, які пе-
ребувають за його межами – наприклад, до 
таких обставин, які обтяжують кримінальну 
відповідальність, як «тяжкі наслідки, завда-
ні злочином» (п. 5 ч. 1 ст. 67 КК), «вчинен-
ня злочину загальнонебезпечним способом» 
(п. 12 ч. 1 ст. 67 КК). Водночас, суб’єктивна 
сторона в фактичному складі злочину вста-
новлюється саме на основі загальної оцінки 
психічного ставлення особи до зовнішніх 
властивостей своєї злочинної поведінки – й 
тих, що належать до складу злочину, й тих, 
що перебувають за межами цієї юридичної 
конструкції.
На якість практичного встановлення 

суб’єктивної оцінки особи вчинюваного діян-
ня впливають формально-юридичні й зміс-
товні обставини. Так, до причин, які сприя-
ють виникненню проблем при практичному 
встановленні психічного ставлення особи 
до свого вчинку як такого, що збігається із 
суб’єктивною стороною в складі конкретно-
го складу злочину, належать неузгодженос-
ті між положеннями Загальної й Особливої 
частин КК щодо опису кримінально значи-
мих психологічних рис злочинів. 
Так, вина як головна ознака суб’єктивної 

сторони злочину знаходить описання у за-
гальних положеннях вітчизняного кримі-
нального закону, які надають її дефініцію-
(ст. 23 КК), а також називають її форми й види 
(ст.ст. 24, 25 КК). У законодавчих формулю-
ваннях складів деяких злочинів суб’єктивне 
ставлення особи до вчинюваного в одних 
випадках справді закріплене з допомогою 
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термінів, які відповідають положенням За-
гальної частини КК щодо вини та її форм. 
Зокрема, у положеннях Особливої частини 
КК про злочини проти життя вказівка про 
умисел наявна в законодавчому описі осно-
вного, кваліфікованого і привілейованого 
складів убивств (ст.ст. 115–118 КК). Але опис 
юридичних складів деяких інших злочинів 
проти життя містить поняття, які не відпо-
відають чи неповною мірою відповідають 
наявним у Загальній частині КК категоріям, 
а тому змушують додатково осмислювати їх. 
Так, ст. 119 КК називає злочин як «вбивство 
через необережність», у той час як в Загаль-
ній частині цього закону йдеться про «нео-
бережні злочини», а не про «злочини через 
необережність». 
В описі суб’єктивного ставлення особи 

до ознак, які характеризують потерпілого у 
складах деяких злочинів проти життя (зо-
крема, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 КК) 
використовується термін «завідомість», який 
вказує на особливості усвідомлення особою 
певних кримінально значимих обставин. Він 
додатково характеризує зміст умислу (його 
інтелектуального моменту). Однак, ознака 
«завідомість» не кореспондує жодним поло-
женням Загальної частини КК про вину і її 
ознаки. Щодо вчинення умисного убивства 
її трактують як безсумнівне знання (усвідом-
лення) на момент вчинення посягання осо-
бою певних обтяжуючих обставин – зокрема, 
факту вагітності потерпілої жінки[3, с. 43]. 
Слід звернути увагу й на те, що для оцін-

ки суб’єктивного ставлення особи до норма-
тивно визначених об’єктивних характерис-
тик деяких злочинів проти життя значення 
мають й інші, крім вини, ознаки – мотив (ху-
ліганський – п. 5 ч. 2 ст. 115 КК, корисливий 
– п. 6 ч. 2 ст. 115 КК, расової, національної 
чи релігійної нетерпимості – п. 14 ч. 2 ст. 
115 КК), мета (приховати інший злочин або 
полегшити його вчинення – п. 9 ч. 2 ст. 115 
КК), емоційний стан (сильне душевне хви-
лювання, що раптово виникло – ст. 116 КК). 
Втім, у Загальній частині КК вони жодним 
чином не регламентуються. Однак, їхня по-
ширеність та вплив на предмет суб’єктивної 
оцінки винним певних обставин вимагала б 
загальної їх регламентації. Наразі в практич-
ній площині орієнтири для їх інтерпретації 

доводиться шукати у теоретичних розробках 
і узагальненнях судової практики. Так, щодо 
умисних убивств, передбачених п.п. 6, 7 ч. 2 
ст. 115 КК, Пленум Верховного Суду Укра-
їни роз’яснив: як учинене з корисливих мо-
тивів умисне вбивство кваліфікується в разі, 
коли винний, позбавляючи життя потерпіло-
го, бажав одержати у зв’язку з цим матеріаль-
ні блага для себе або інших осіб (заволодіти 
грошима, коштовностями, цінними папе-
рами, майном тощо), одержати чи зберегти 
певні майнові права, уникнути матеріальних 
витрат чи обов’язків (одержати спадщину, 
позбавитися боргу, звільнитися від платежу 
тощо) або досягти іншої матеріальної вигоди; 
як умисне вбивство з хуліганських мотивів дії 
винного кваліфікуються, коли він по збавляє 
іншу особу життя внаслідок явної неповаги 
до суспільства, нехтування загальнолюдськи-
ми правилами співжиття і нормами моралі, 
а так само без будь-якої причини з викорис-
танням малозначного приводу[13, с. 92–93]. 
Нарешті, слід сказати, що стосовно 

складів деяких злочинів проти життя за-
конодавець не надає жодних вказівок про 
суб’єктивне ставлення особи до вчинювано-
го, необхідне для застосування криміналь-
ної відповідальності (наприклад, у ст. 120 
КК «Доведення до самогубства»). Тут для 
встановлення змісту кримінально значимих 
проявів суб’єктивного ставлення особи до 
вчинюваного діяння також необхідно звер-
татись до теоретичних розробок, шукати 
усталену судову практику тлумачення поді-
бних норм[14, с. 42–50]. 
На якості й успішності дослідження й по-

дальшої правової кваліфікації суб’єктивної 
оцінки особи об’єктивних ознак вчинюва-
ного діяння помітно відбивається природа 
процесів, які її утворюють. Вони протікають 
у психіці, у свідомості й волі людини в пев-
ний період часу (перш за все в момент учи-
нення злочину, готування до нього), тобто 
мають прихований, латентний зміст. Так, 
суб’єктивна сторона злочину, як слушно наго-
лошує Р. Вереша, «не сприймається іншими 
особами безпосередньо як явище об’єктивної 
реальності – на відміну від об’єктивної сторо-
ни злочину, яка являє собою фактичний зміст 
діяння та об’єктивно сприймається особами, 
які є учасниками кримінального проваджен-
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ня»[4, с. 57]. Зазначені процеси – складні й не 
завжди зрозумілі навіть фахівцям з психоло-
гії. Складнощів додає та обставина, що прав-
никові доводиться оцінювати їх ретроспек-
тивно – як події далекого чи недалекого ми-
нулого. Звісно, що зрозуміти відповідні фе-
номени для юриста – досить непросте прак-
тичне завданням. Тому при його вирішення 
помилки є досить поширеним явищем. Вод-
ночас, відмова від вимоги обов’язкового вста-
новлення суб’єктивного ставлення особи до 
вчинюваного як передумови застосування 
кримінальної відповідальності є неприпус-
тимою. Це означало б ремісію об’єктивного 
інкримінування, що небезпечне допустиміс-
тю кримінальної відповідальності без вини. 
Як зауважив М. Коржанський, суб’єктивне 
ставлення належить до видатних здобутків 
розвитку вітчизняної кримінальної юстиції й 
законодавства про кримінальну відповідаль-
ність, а те, є обвинувачення об’єктивним чи 
суб’єктивним, дозволяє оцінити цивілізова-
ність й демократичність усієї національної 
кримінально-правової системи[7, с. 7].
Задачі щодо дослідження суб’єктивної 

оцінки особою вчинюваного нею діяння ви-
никають перш за все в ході кваліфікації зло-
чинів. При цьому «кваліфікатор» (слідчий, 
суддя, детектив тощо), слідуючи виробленим 
за багато років типовим «програмам» логіч-
них міркувань, може вирішувати їх лише 
й виключно після того, як було точно вста-
новлено певні об’єктивні ознаки – ті, які на-
лежать до об’єкта й об’єктивної сторони, а 
також перевіривши, що особа, яка вчинила 
діяння, відповідає необхідним для суб’єкта 
злочину ознакам[10, с. 24]. Власне, на під-
ставі одержаних фактичних даних про це, 
у кримінальному провадженні робиться ви-
сновок про суб’єктивну сторону вчиненого 
особою злочину, адже вона є юридично зна-
чимим відображенням у свідомості винного 
об’єктивних ознак. На цьому етапі доцільно 
застосовувати розроблену теорією кримі-
нального права певну логічну послідовність 
дослідження психічного ставлення особи до 
вчинюваного з метою виявлення у ньому 
ознак, необхідних для суб’єктивної сторони 
складу певного злочину: 1) виявити зміст 
психічного ставлення особи до фактичних, 
об’єктивних обставинам події, учасником 

якої він був, встановивши, що насправді охо-
плювалося його свідомістю й волею; 2) ґрун-
товно дослідити питання про мотиви й цілі 
вчиненого, що необхідно для висновків про 
зміст і форму вини обвинуваченого; 3) ви-
рішити питання про наявність (або відсут-
ність) обставин, які виключають винність чи 
які впливають на форму вини; 4) з’ясувати, 
чи усвідомлював обвинувачений суспільно 
небезпечний характер свого діяння, а якщо 
не усвідомлював – то чи повинен був і міг 
усвідомлювати; 5) зробити висновок про 
форму вини обвинуваченого; 6) встановити 
вид вини; зробити висновок про її ступінь-
[5, с. 238–239].
Зрозуміти та викрити суб’єктивне став-

лення особи до об’єктивних ознак вчине-
ного нею діяння можна не інакше, аніж за 
результатами аналізу змісту й характеру дій 
(бездіяльності), які вона вчиняла в період, 
який розглядається як час вчинення злочи-
ну. У реальності при вирішенні цього завдан-
ня правник спирається на правила, згідно з 
якими вчинки людини сигналізують про її 
думки, почуття і наміри й навпаки – думки 
й бажання визначають вчинки людини. Як 
наголошує М. Коржанський, «поставлени-
ми у вину особі можуть бути лише ті дії та 
їх наслідки, які усвідомлювались нею, охо-
плювалися її намірами або які вона могла 
усвідомлювати»[7, с. 8]. Тому для того, щоб 
встановити суб’єктивну сторону злочину, у 
першу чергу, оцінюють зовнішні обставини 
вчиненого. Тут дослідникові (наприклад, 
слідчому, судді) доводиться рухатися від зво-
ротного – від об’єктивного (зовнішнього) до 
суб’єктивного (внутрішнього). Так, щодо ква-
ліфікації злочинів проти життя особи (Розділ 
ІІ Особливої частини КК) саме на цей при-
йом досить чітко вказується в п. 22 Постано-
ви Пленуму Верховного Суду України № 2 від 
07.02.2003 р. «Про судову практику в справах 
про злочини проти життя та здоров’я особи»: 
питання про умисел необхідно вирішувати 
виходячи із сукупності всіх обставин вчине-
ного діяння, зокрема, враховувати спосіб, 
знаряддя злочину, кількість, характер і ло-
калізацію поранень та інших тілесних ушко-
джень, причини припинення злочинних дій, 
поведінку винного і потерпілого, що переду-
вала події, їх стосунки»[13, с. 97]. Саме поді-
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бні обставини (такі, що характеризують діян-
ня, об’єкт, знаряддя, спосіб тощо) в судовій 
і слідчій практиці про злочини проти життя 
найчастіше використовуються для висновків 
про сутність та зміст психічних процесів, які 
утворюють суб’єктивну сторону вчиненого. 
Так, навмисне поранення життєво важливих 
органів потерпілого, від яких настала смерть 
(наприклад, два удари ножем у живіт, що 
заподіяло поранення в правому підребер’ї 
з проникненням до черевної порожнини, і 
рану в лівій паховій ділянці з пошкодженням 
печінки, шлунку й кишківника) судова прак-
тика розцінює як свідчення умислу винного 
на позбавлення волі й кваліфікує відповідні 
дії як умисне убивство[1, с. 12]. В одному із 
обвинувальних вироків судом було зазна-
чено: удар, нанесений каменем, кинутим 
з невеликої відстані в голову людини, слід 
кваліфікувати як умисне вбивство через те, 
що винний припускав можливість настання 
смертельного результату[6, с. 91]. На сторін-
ках теоретичної літератури з цього приводу 
також знаходимо обґрунтовані рекомендації 
кваліфікувати як умисне убивство випадки, 
коли винний умисно заподіює поранення 
у життєво важливі органи, від чого настає 
смерть[2, с. 48–49]. Ось що, зокрема, вказу-
ється стосовно оцінки усвідомлення суспіль-
но небезпечного характеру діяння при вчи-
ненні умисного убивства шляхом нанесення 
удару ножем: винний розуміє, що він ору-
дує предметом, здатним наносити поранен-
ня (ножем), що рухом руки він переміщує 
це знаряддя у напрямку тіла іншої людини 
(потерпілого), що сила впливу на нього є до-
статньою, щоб поранення було значним (не-
безпечним для життя), що нанесене іншій 
людині пошкодження суперечить її праву на 
життя й суспільним відносинам щодо його 
захисту (тобто немає обставин, які виправ-
дали б нанесення ушкодження – необхідної 
оборони, воєнної необхідності, крайньої не-
обхідності тощо)[8, с. 143]. 
Підводячи підсумки проведеному дослі-

дженню, можна побачити, що у сфері теоре-
тичної інтерпретації й практичного застосу-
вання ознак, які відображають суб’єктивне 
ставлення особи до об’єктивних властивос-
тей вчинюваного злочину, накопичилося й 
існує чимало проблем, які потребують по-

дальшого осмислення й розв’язання. При 
цьому одні з них (ті, що входять до кола фор-
мально-юридичних) можуть бути вирішені 
шляхом подальшого удосконалення законо-
давства про кримінальну відповідальність. 
Інші ж (змістовні) потребують подальших 
розробок алгоритмів практичного встанов-
лення ознак, які можуть використовуватися 
як «маркери» психічного ставлення винного 
до об’єктивних ознак злочину, який він вчи-
няє. 
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АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено питанням законо-

давчого закріплення та проблемам практич-
ного встановлення особливостей суб’єктивної 
оцінки винним об’єктивних ознак вчинюваного 
ним злочину. На прикладі аналізу суб’єктивної 
сторони у складах злочинів, передбачених 
ст.ст. 115–118, 120 Кримінального кодексу 
України, автор визначає юридично значимі 
властивості посягання проти суб’єктивного 
права людини на життя, які мають бути 
предметом усвідомлення винного як переду-
мови для оцінки його психічного ставлення 
до своєї поведінки із використанням типо-
вих кримінально-правових категорій «умисел 
(прямий або непрямий)», «умисний злочин», 
«умисне убивство», «умисне убивство з квалі-
фікуючими ознаками». Констатується, що 
суб’єктивна оцінка особи вчинюваного діяння 
завжди охоплює значно ширше коло обставин 
аніж ті, які входять до складу злочину, перед-
баченому кримінальним законом. Показане 
співвідношення усвідомлення й суб’єктивної 
оцінки особою ознак родового й безпосереднього 
об’єктів, характеристик потерпілого та влас-
тивостей діяння (у тому числі його способу, 
місця, часу, використаних знарядь і засобів) 
об’єктивної сторони у злочинах проти жит-
тя, із суб’єктивною стороною цих злочинів. 
У роботі враховано сучасний стан теоре-

тичної розробки проблем суб’єктивної сторо-
ни злочину, суб’єктивного ставлення у прови-
ну, принципу винної кримінальної відповідаль-
ності, кримінально-правової помилки у вчине-
ному, а також сучасні практичні підходи до 
встановлення і кримінально-правової оцінки 
психічного ставлення особи до власного діяння 
в момент його вчинення. 
Ключові слова: суб’єктивна оцінка; 

суб’єктивна сторона злочину; вина; прямий 
умисел; непрямий умисел; усвідомлення сус-
пільно небезпечного характеру діяння; пред-
мет усвідомлення; посягання; злочини проти 
життя. 

13. Про судову практику в справах про зло-
чини проти життя та здоров’я особи : Постано-
ва Пленуму Верховного Суду України № 2 від 
07.02.2003 // Збірник постанов Пленуму Вер-
ховного Суду України та постанов Верховного 
Суду України у справах кримінальної юрис-

дикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. 
– Х. : «Одіссей», 2012. – С. 89–100.

14. Рарог А. И. Вина в советском уголов-
ном праве. Саратов. Изд-во Сарат. ун-та. 
1987. 187 с. 

15. Фріс П. Л. Кримінальне право Украї-
ни. Загальна частина: підручник. Одеса. Фе-
нікс. 2018. 394 с.

SUMMARY 
The article is focused on the issues of legislative 

consolidation and problems of practical determina-
tion of peculiarities of subjective assessment of ob-
jective features of the committed crime by the guilty 
party. On the example of the analysis of the mental 
element in corpus delicti stipulated by the Articles 
115-118, 120 of the Criminal Code of Ukraine, 
the author has determined the legally signifi cant 
properties of the encroachment against the subjec-
tive human right to life, which should be the subject 
of consciousness of the guilty party as a prerequisite 
for assessing his mental attitude to his behavior by 
using the typical criminal and legal categories of 
“intent ( direct or indirect)”, “intentional crime”, 
“intentional murder”, “intentional murder with 
qualifying attributes”. It has been stated that the 
subjective assessment of the personality of a com-
mitted act always covers a much wider range of 
circumstances than those that form corpus delicti 
stipulated by the criminal law. The author has dem-
onstrated the correlation of the consciousness and 
subjective assessment by a person of the features of 
the generic and direct objects, characteristics of the 
victim and the properties of the act (including its 
method, place, time, used tools and means) of the 
objective aspect in crimes against life with the sub-
jective aspect of these crimes.

The author of the work has considered the cur-
rent state of theoretical development of problems 
of the mental element in crime, subjective attitude 
to guilt, the principle of guilty criminal liability, 
criminal and legal error in the committed, as well 
as modern practical approaches to the establish-
ment, criminal and legal assessment of the mental 
attitude of a person to his own act at the time of its 
commission.

Key words: subjective assessment; mental ele-
ment in crime; guilt; direct intent; indirect intent; 
consciousness of the socially dangerous nature of 
the act; object of consciousness; encroachment; 
crimes against life.
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Научная статья посвящена комплекс-
ному исследованию квалифицированных 
признаков состава преступления, а именно 
нарушение правил безопасности во время вы-
полнения работ с повышенной опасностью. 
На основе этого исследования сформулирова-
ны анализ ч.2 ст.272 УК Украины.
Ключевые слова: Безопасность произ-

водства, производственные преступления, 
квалифицированные признаки состава пре-
ступления, гибель людей, другие тяжелые 
последствия.

Постановка проблеми
Здійснюючи правовий аналіз квалі-

фікованих ознак складу злочину за пору-
шення правил безпеки під час виконання 
робіт з підвищеною небезпекою, слід за-
уважити, що у наукових колах немає од-
нозначної думки щодо поняття кваліфі-
куючих ознак. Тому для того, щоб краще 
зрозуміти дане питання, необхідно його 
дослідити детальніше.

Аналіз останніх досліджень і             
публікацій

Дослідженню питання щодо кримі-
нальної відповідальності за порушення 
правил безпеки під час виконання робіт з 
підвищеною небезпекою приділяли увагу 
такі вчені-юристи - Борисов В. И, Навроць-
кий В. О, Лесниевски-Костарева Т. А,-
О. В. Васільєвський О.В.

Метою даного дослідження є встанов-
лення поняття кваліфікуючих ознак ву-
межах складу злочину що передбачений 
ст..272 КК України, а саме порушення 
правил безпеки під час виконання робіт з 
підвищеною небезпекою.

Виклад основного матеріалу
Законодавством України передбачено, 

що найвищою соціальною цінністю є жит-
тя людини і громадянина, і не дивно, що 
особлива частина Кримінального кодексу 
України починається саме зі злочинів про-
ти життя і здоров’я.
Якщо аналізувати ст..272 КК України, 

то на відміну від частини першої, де пору-
шення правил безпеки створило загрозу 
загибелі людей чи настання інших тяжких 
наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю 
потерпілого, то частиною другою передба-
чено відповідальність за такі порушення, 
що потягнули за собою смерть потерпілого 
або інші тяжкі наслідки, які за своєю пра-
вовою природою є кваліфікуючими озна-
ками даного злочину, що відповідно тягне 
за собою більшу і строгішу міру покарання 
за вчинення даного злочину.
Для того, щоб краще зрозуміти право-

ву природу кваліфікуючих ознак складу 
злочину, передбаченого ст. 272 КК Украї-
ни, варто коротко ознайомитись із самими 
поняттям кваліфікуючих ознак складу зло-
чину.
Варто зазначити, що в наукових колах 

немає однозначної думки щодо поняття 
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кваліфікуючих ознак, зокрема, Л. Л. Кру-
гліков та О. В. Васільєвський зазначають, 
що кваліфікуючими є ознаки складу зло-
чину, які свідчать про різко підвищену 
(порівняно з основним складом) суспільну 
небезпечність діяння та особи, яка його 
вчинила. Т. О. Лєснієвскі-Костарева ви-
значає кваліфікуючі ознаки як передбаче-
ні у законі обставини, характерні для зло-
чинів відповідного виду, що відображають 
значно змінений порівняно з основним 
складом злочину ступінь суспільної не-
безпечності скоєного й особи винного та 
впливають на кваліфікацію злочину і міру 
відповідальності [1].
Проф. В. О. Навроцький вказує, що 

кваліфікуючі ознаки – це додаткові озна-
ки складу злочину, які підвищують ступінь 
суспільної небезпечності злочину [2]. Від-
повідно, кваліфіковані ознаки складу зло-
чину і визначаються як такі, що суттєво 
підвищують ступінь його суспільної небез-
пеки, а також як такі що не є характерни-
ми для більшості встановлених в основно-
му складі діянь, і такі, що безпосередньо 
впливають на строгість покарання в порів-
нянні зі схожими покараннями, передба-
ченими за вчинення злочину без відповід-
них кваліфікуючих ознак.
Якщо коротко узагальнити думки нау-

ковців, то можна виділити наступні ознаки 
поняття кваліфікуючих ознак:

- дія чи бездіяльність суб’єкта є 
більш суспільно небезпечною та тягне за 
собою серйозніші наслідки порівняно із 
загальними ознаками складу злочину;

- це додаткові ознаки складу злочи-
ну;

- кваліфікуючі ознаки є споріднені з 
основними ознаками складу злочину;

- санкція статті міститиме суворіший 
вид покарання.
Кваліфікуючі ознаки – це додаткові 

ознаки, які поряд з ознаками основного 
складу утворюють новий, більш суспільно 
небезпечний вид складу злочину. І тільки 
за наявності таких ознак такий склад зло-
чину матиме назву «кваліфікований». Слід 
виділити наступну важливу особливість, 
що у кваліфікованому складі злочину ква-
ліфікуючі ознаки є обов’язковими нарівні 

з ознаками основного складу злочину, не-
залежно від того, що за своєю природою 
вони суттєво відрізняються від основних 
ознак. Проте вони не позиціонуються як 
ознаки, які визначають, чи є діяння зло-
чинним. Проте, на відміну від основних 
ознак складу злочину,які є обов’язковими 
для кваліфікації діяння як злочину, то в 
разі відсутності кваліфікуючої ознаки, вчи-
нене діяння не перестає бути злочином і 
повинно кваліфікуватися за тією частиною 
відповідної статті Особливої частини, що 
передбачає відповідальність за основний 
склад злочину.
Проводячи аналіз кваліфікуючих ознак 

складу злочину, що передбачений ст. 272 
КК України, а саме « Порушення правил 
безпеки під час виконання робіт з підви-
щеною небезпекою», варто виділити на-
ступні ознаки складу даного злочину, які 
за наявності кваліфікуватимуть злочин як 
« кваліфікований»:

- загибель людей;
- інші тяжкі наслідки.
Під загибеллю людей варто розуміти 

смерть хоча б однієї людини, тому в разі 
загибелі одного потерпілого діяння слід 
кваліфікувати за ч.2 ст. 272 КК України.-
Зокрема, дана позиція закріплена в 
ППВСУ « Про практику застосування су-
дами України законодавства у справах про 
злочини проти виробництва», а саме в п.21 
вказано « Загибель людей – це випадки 
смерті однієї або кількох осіб» [3].
Проте на відміну від позиції Верхо-

вного Суду України, деякі науковці не 
погоджуються з таким твердженням і за-
значають, що загибель людей, як ознака, 
матиме місце лише у разі загибелі двох і 
більше осіб, таке твердження висловлює 
Навроцький В.О.[4] 
На мою суб’єктивну думку, з таким твер-

дженням неможливо погодитись, оскільки 
поняття «загибель» виділене лише в ч.2 
ст.272 КК України, а основний склад дано-
го злочину не передбачає загибелі людей, 
а лише загрозу загибелі людей чи настан-
ня інших тяжких наслідків або заподіяло 
шкоду здоров’ю потерпілого, і на відміну 
від ч.2 ст .272 КК України в ч.1 ключовим 
поняттям буде «загроза», а не настання за-
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гибелі. А смерть хоча б однієї людини вста-
новлює факт загибелі, що унеможливлює 
кваліфікацію за основним складом даного 
злочину.
Другою кваліфікуючою ознакою скла-

ду злочину що передбачений ст. 272 КК 
України, є « інші тяжкі наслідки».
Зокрема, в Постанові Пленуму Верхо-

вного Суду України від 12 червня 2009 
року №8 зазначено, що під поняттям-
« інші тяжкі наслідки слід розуміти ви-
падки заподіяння тяжких тілесних ушко-
джень хоча б одній людині, середньої 
тяжкості тілесних ушкоджень – двом і 
більше особам, шкоди у великих розмі-
рах підприємству, установі, організації 
чи громадянам, а також тривалий про-
стій підприємств, цехів або їх виробни-
чих дільниць [5].
Постановою чітко розмежована шкода 

що заподіюється, відміняючи їх за суспіль-
ною небезпекою, проте не можу не пого-
дитись з думками науковців щодо того, 
що під поняттям «інші тяжкі наслідки» 
слід розуміти виключно шкоду життю і 
здоров’ю потерпілим, а заподіяння шкоди 
підприємствам , установам, і організаціям 
розглядати більше як цивільні правовідно-
сини щодо майнової шкоди, оскільки така 
шкода не може стояти на рівні суспільної 
небезпеки зі шкодою життю і здоров’ю з 
точки зору найвищої соціальної цінності – 
життя та здоров’я.
Зокрема, В.О Навроцький пише, що до 

інших тяжких наслідків не слід відносити 
заподіяння матеріальної шкоди незалеж-
но від розміру заподіяної шкоди, аргумен-
туючи це тим, що дана норма спрямована 
на охорону лише життя та здоров’я особи, 
а безпосереднє заподіяння майнової шко-
ди має мати окрему кримінально-правову 
оцінку [6].
Аналогічна позиція також висловлю-

ється Р.Л Максимовичем, який також 
вважає, що під поняттям «інших тяжких 
наслідків» слід вважати лише заподіяння 
фізичної шкоди потерпілим, а заподіяння 
майнової шкоди кваліфікувати за нормами 
про відповідальність за службові злочини 
[7].

Висновки
Узагальнюючи викладене, варто визна-

чити, що законодавчо кваліфікуючі ознаки 
ст. 272 КК України доволі чітко визначе-
ні, проте з точки зору справедливості і до-
речності потребують деякого чіткого роз-
межування поняття самої шкоди що запо-
діюється. Слід зауважити те, що, на жаль, 
питання кваліфікуючих ознак порушення 
правил безпеки під час виконання робіт з 
підвищеною небезпекою є дуже дискусій-
ним і потребує подальшого обговорення 
для встановлення єдиної думки .
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АНОТАЦІЯ 
Наукова стаття присвячена комплексно-

му дослідженню кваліфікованих ознак складу 
злочину, а саме порушення правил безпеки під 
час виконання робіт з підвищеною небезпекою. 
На основі цього дослідження сформульовано 
аналіз ч.2 ст.272 КК України. 
Ключові слова: Безпека виробництва, ви-

робничі злочини, кваліфіковані ознаки складу 
злочину, загибель осіб, інші тяжкі наслідки.

SUMMARY 
The scientifi c article is devoted to the complex 

study of the qualifi ed attributes of the crime, namely 
the violation of safety rules during the execution of 
works with increased danger. On the basis of this 
research an analysis of Part 2 of Article 272 of 
the Criminal Code of Ukraine is formulated. The 
notion of qualifying attributes of a crime within the 
framework of criminal law is defi ned. The legal po-
sition of scientists concerning the concept of quali-
fi ed attributes of crimes against production safety 
is researched. The position of the Plenum of the 
Supreme Court concerning the delimitation of the 
concepts of qualifi ed attributes of crimes against the 
safety of production is researched.

Key words: production safety, production 
crimes, qualifi ed signs of a crime, death of persons, 
other grave consequences.’
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Î ÊÎËËÈÇÈÈ ÓÃÎËÎÂÍÛÕ ÇÀÊÎÍÎÂ 
È ÏÓÒßÕ Å¨ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß

 ÈÑÁÅÍÄÈßÐÎÂ Ãàëàíäàð Êî÷àðè îãëó - íàó÷íûé ñîòðóäíèê îòäåëà 
óãîëîâíîãî ïðàâà è óãîëîâíîãî ïðîöåññà Èíñòèòóò ïðàâà è ïðàâ ÷åëîâåêà 
Íàöèîíàëüíîé Àêàäåìèè íàóê Àçåðáàéäæ àíà (Áàêó)

ÓÄÊ 34: 343,213,5 

В статье говорится о способности нового 
уголовного закона изменять санкции наказа-
ния в различных вариантах. Рассматривают-
ся случаи, когда, с одной стороны, появляются 
благоприятные (смягчающие) условия для об-
виняемых лиц и осужденных, одновременно с 
более отягчающими условиями по сравнению с 
предыдущим законом. Отмечается, что этот 
вопрос был актуален в теории уголовного права 
как периода царской России, так и во времена 
советской власти. Делается вывод, что при 
наличии различия по вопросу ответственно-
сти между двумя законами в пределах санкции 
наказания, то деяние подлежит квалифика-
ции по закону, предусматривающему верхним 
пределом санкции менее строгое наказание. 
Ключевые слова: уголовный закон, предел 

наказания, квалификация, статья, положе-
ние лица, обратное действие, закон, кодекс.

Новый уголовный закон может изменять 
санкции уголовно-правовых норм в различ-
ных вариантах. При изменении обоих или 
одного из пределов (нижнего или верхнего) 
санкции в одном направлении автоматически 
становится ясно, какой закон более мягкий. В 
случаях, когда изменение пределов санкций 
осуществляется в противоположных направ-
лениях, возникает коллизия уголовных зако-
нов. Так, новый закон может одновременно со 
снижением верхнего предела наказания по-
высить его нижний предел или же установить 
нижний предел наказания при отсутствии 
его в предыдущем законе, а также, повысив 
верхний предел санкции, одновременно сни-

зить ее нижний предел. В таких случаях, с 
одной стороны, появляются благоприятные 
(смягчающие) условия для обвиняемых лиц 
и осужденных, а с другой – отягчающие усло-
вия по сравнению с предыдущим законом.
Так, например, статья 170 УК Азербайд-

жана 1960-го года предусматривала наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 10 
лет за простой вид взятки. Статья 311.1 УК АР 
1999-го года закрепляет это наказание сроком 
«от четырех до восьми лет». Верхний предел 
наказания сокращен на два года, и, на пер-
вый взгляд, эту норму можно считать смягча-
ющей. Однако, в предыдущем УК отсутствие 
указания на нижний предел наказания по-
зволяло назначать обвиняемому наказание и 
менее четырех лет, в то время, как по ново-
му УК нижний предел наказания не может 
составлять менее четырех лет. То есть в этой 
части закон фактически отягчает положение 
обвиняемого. Поэтому возникает вопрос: 
можно ли в таких случаях считать новый за-
кон смягчающими, возможна ли обратная 
сила его действия?
Следует отметить, что этот вопрос был ак-

туален в теории уголовного права как пери-
ода царской России, так и во времена совет-
ской власти. Например, Н.А. Неклюдов под-
черкивал, что «…ежели старый закон будет 
частью строже, частью мягче нового, следует 
применять всегда ту часть закона, которая снис-
ходительна к подсудимому», в том случае, когда 
новый закон по сравнению с предыдущим за-
коном, с одной стороны, смягчал наказание, а с 
другой – отягчал, то всегда должна применять-
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ся смягчающая часть этого закона (3, с.174).-
Иными словами, по мнению автора в таких 
случаях должен быть применен новый за-
кон, но отягчающие условия, установленные 
в сравнении с предыдущим законом, должны 
быть исключены. Многие юристы отмечен-
ного периода (Н.С. Таганцев, Д.П. Мокрин-
ский) разрешение таких случаев порождаю-
щих коллизию законов, на основании более 
смягчающего закона, не считали выходом из 
положения. Н.С.Таганцев писал, что «... суд 
не может сказать а priori, который закон снис-
ходительнее; равным образом не может обра-
зовать из двух законов один, наиболее снисхо-
дительный к подсудимому, ... взяв maximum 
от одного и minimum от другого, а должен 
сначала решить, какой мере наказания под-
лежит виновный – низшей, средней или выс-
шей, а затем сравнить, по какому закону вы-
бранная мера будет снисходительнее для под-
судимого» (4, с.243). Схожая позиция находит 
место в трудах советских ученых А.А. Тилле, 
С.И. Зельдова и других (5, с. 82; 6, с. 99). Од-
нако в качестве заключения авторы оконча-
тельно не обосновали, какой именно из двух 
находящихся в коллизии законов должен 
применяться.
Многие специалисты в области уголов-

ного права советского периода пытались вы-
явить критерии, определяющие, какие из 
двух порождающих коллизию законов пред-
усматривают более выгодные для обвиняемо-
го условия и поэтому должны применяться. 
Например, М.Д. Шаргородский считал, что 
более мягким следует признать такой закон, 
который, будучи применен в данном конкрет-
ном случае, приведет к наиболее благоприят-
ным для подсудимого результатам (7, с. 226).
Этот метод разрешения, в свою очередь, 

разделяется на две позиции. Часть авторов 
считает, что закон, который позволяет на-
значать менее строгое наказание в нижнем 
пределе, следует рассматривать как более 
мягкий закон. Другая часть авторов отдает 
предпочтение закону,верхний предел санк-
ции которого устанавливает менее строгое 
наказание (8, с. 274; 9, с.139).Что же касается 
невозможности назначения по новому закону 
минимального наказания, предусмотренно-
го предыдущим законом, то эти самые авто-
ры предложили путь выхода из создавшейся 

проблемы посредством предоставления судам 
полномочия назначать наказание нижеуста-
новленного законом низшего предела (статья 
62 УК). Например, А.Б. Сахаров считает, что 
в тех случаях, когда санкция ста тьи нового за-
кона, в сравнении с санкцией сходной статьи 
преж него закона одновременно и усилена, и 
смягчена, должен быть применен тот закон, 
который предусматривает менее высокий и 
тяжкий максимум наказания (10, с. 28).При 
этом, исключа ется возможность назначения 
наказания более тяжкого, чем это допуска-
лось в момент совершения преступного дея-
ния. При назначении наказания в случае, ког-
да новый закон предусматривает повышение 
нижнего предела и одновременно снижение 
верхнего предела, суд может применить но-
вый закон с учетом положений ст. 43 (Назна-
чение более мягкого наказания, чем предус-
мотрено законом) УК РСФСР.
Однако последнее условие не может рас-

сматриваться как адекватное решение, по-
скольку цели статьи 62 УК совершенно дру-
гие. Такой подход к разрешению коллизии, 
хотя и поддерживался многими учеными (11, 
с. 273-274; 12, с. 139; 13, с. 328-329) в советской 
теории уголовного права, но позже он под-
вергся обстоятельной критике (14, с.117-118).
Прослеживается расхождение во мнениях 

по разрешению проблемы и в исследованиях, 
связанных с действием во времени новых уго-
ловных законов, принятых в постсоветских 
странах.
По мнению А.Н. Барканова, «…уголов-

ный закон, одновременно повышающий 
нижний предел наказания и понижающий 
верхний предел наказания, не должен и не 
может быть признан законом, смягчающим 
наказание, потому как он одновременно и 
смягчает, и усиливает наказание» (15, с,130). 
По нашему мнению, первая часть позиции ав-
тора достаточно обоснованная. Как минимум 
в семантическом смысле, неверно в конечном 
счете рассматривать смягчающим закон, отяг-
чающий наказание в любой форме. Однако, 
соотнесением таких законов к другой улуч-
шающей категории автор отступает от фор-
мального логического критерия, которым он 
ранее руководствовался. Излагая собственно 
авторскую версию, наряду с тем, что такой за-
кон улучшает с той или иной стороны поло-



80ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 3, 2018

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

жение обвиняемого, а с другой стороны отяг-
чает, то в конечном счете его нельзя отнести 
к смягчающей категории закона. По нашему 
мнению, такие законы должны составлять от-
дельную категорию. Теоретическое название 
категории,к примеру, можно изложить как – 
«закон частично смягчающий наказание».
Б.Б.Галиев, считая тщетными попытки 

выяснить, какой закон является смягчающим, 
(как упоминалось выше, эта идея также отста-
ивалась видными юристами периода царской 
России), соответственно предлагает, что во-
прос должен быть разрешен в порядке, уста-
новленном УК Украины, т.е. в таких случаях 
необходимо новый закон в смягчающей части 
применять обратно (16, с.169). А.М. Ерасов так-
же поддерживает вариант разрешения про-
блемы аналогично УК Украины(17, с.125-126).
Заметим, что часть 3 статьи 5 УК Украины 

от 5 апреля 2001-го года имеет нижеследую-
щую редакцию: «Закон об уголовной ответ-
ственности, частично смягчающий уголовную 
ответственность или иным образом улучшаю-
щий положение лица, а частично усиливающий 
уголовную ответственность или иным образом 
ухудшающий положение лица, имеет обратное 
действие во времени лишь в той части, которая 
смягчает уголовную ответственность или иным 
образом улучшает положение лица» (18).
Наряду с этим, указанная норма не охва-

тывает ответа на вопрос о том, какой закон 
является более смягчающим и соответствен-
но берется за основу квалификации. Отметим 
также то, что и до разрешения в УК Украи-
ны этой проблемы, некоторые российские 
юристы предлагали аналогичный метод ре-
шения. Например, Ю.М. Журавлева в своей 
диссертационной работе предложила внести 
в статью 10 УК РФ нижеследующие дополне-
ния: «Если новый уголовный закон снижает 
минимальный предел наказания, установлен-
ного за совершение соответствующего деяния 
прежним законом, и одновременно повышает 
максимальный предел этого же наказания, то 
назначаемое наказание не должно превышать 
максимального предела, установленного за-
коном, действовавшим во время совершения 
преступления; минимальный предел нака-
зания, которое может быть назначено вино-
вному, должен определяться в соответствии с 
новым законом.

Если новый уголовный закон повышает 
минимальный предел наказания и одновре-
менно понижает максимальный его предел, на-
казание, назначаемое за деяние, совершенное 
до вступления в силу нового закона, не долж-
но превышать максимального размера, уста-
новленного новым законом;минимальный 
предел наказания, которое может быть назна-
чено виновному, должен определяться в соот-
ветствии с законом, действовавшим во время 
совершения преступления» (19, с.179).
Наряду с этим, Ю.М. Журавлева не изло-

жила свою позицию в вопросе (соответствен-
но должного применения) более смягчаю-
щего закона. Однако, даже в случаях такого 
синтетического применения предыдущихи 
новых норм закона, деяние должно квалифи-
цироваться только по одному из этих законов. 
С этой точки зрения, интерес представляет 
позиция Верховного Суда РФ. В своем поста-
новлении от 18 января 1995 года, Суд реко-
мендует в случаях принятия закона, смягчаю-
щего наказание в любой части, дифференци-
рованным образом применять обратную силу 
этого закона (20, с.1). Как усматривается, ва-
риант разрешения вопроса по Украинскому 
УК, либо представленные Ю.М. Журавлевой 
законодательные предложения, аналогичны 
методу решения, рекомендуемому Верхов-
ным Судом Российской Федерации.

В другом постановлении Верховный Суд 
РФ рекомендовал руководствоваться верхним 
пределом санкции наказания в случае коллизии 
законов (21, с. 19). Иными словами, согласно 
рекомендации, суды при выборе между двумя 
законами, должны применять закон, имеющий 
меньший верхний предел санкции. Отметим, 
что эта позиция поддерживается большин-
ством авторов в уголовно-правовой доктрине 
России (22, с. 15; 23, с. 43-47; 24, с. 34-35).
Изучение следственно-судебной практики 

Азербайджана, а также опросы, проведенные 
среди работников, занимающихся право-
применительной деятельностью, показыва-
ют, что этот метод решения поддерживается 
большинством и в нашей стране. Вместе с тем, 
следует отметить следующее важное отличие. 
При том, что Верховный Суд РФ в таких слу-
чаях рекомендует руководствоваться верхним 
пределом санкции, например, бывший судья 
Верховного Суда Азербайджанской Республи-
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ки М.Агазаде в своей статье отмечает, что за-
кон, предусматривающий в нижнем пределе 
санкции менее строгое наказание, считается 
более снисходительным законом и до сих пор 
Верховный Суд АР придерживался именно 
этой позиции (25).
Однако возникает другой вопрос: на каком 

основании в случае применения предыдуще-
го закона вследствие более мягкого нижнего 
предела санкции судом не может быть назна-
чено по санкции этого закона (установленного 
новым законом больше максимального пре-
дела) более строгое наказание обвиняемому 
лицу? М. Агазаде дает нижеследующий ответ 
на этот вопрос: «... Верхний предел санкции 
по части 2 статьи 226 УК (1960-го года) хотя 
и предусматривает более строгое наказание, 
чем верхний предел санкции статьи 234.2 но-
вого УК, однако квалификация деяния в со-
ответствии со статьей 226 предыдущего УК, 
для обвиняемого более предпочтительна, по-
скольку не указан нижний предел для наказа-
ния в виде лишения свободы, предусмотрен-
ного в санкции части 2 статьи 226 УК.
На основании статьи 23 УК 1960-го года, 

нижний предел наказания в виде лишения 
свободы составляет срок в три месяца. Следо-
вательно, в зависимости от конкретных обсто-
ятельств, в соответствии с частью 2 статьи 226 
УК, обвиняемому теоретически может быть 
назначено наказание в виде лишения свобо-
дыи на 3 месяца. Хотя верхний предел санк-
ции статьи и предусматривает наказание в 
виде лишения свободы сроком на 10 лет, ему 
не может быть назначено наказание больше 
верхнего предела, предусмотренного санкци-
ей статьи 234.2, поскольку оно противоречит 
требованиям статьи 10 нового УК».
По-видимому, в таких случаях суды из-за 

фактора нижнего предела предыдущего зако-
наи в то же время верхнего предела нового 
закона, одновременным частичным примене-
нием двух законов, производят синтез новой 
санкции, отличающейся от обоих законов. 
Однако, к сожалению, такое гуманистическое 
решение проблемы не имеет законной основы. 
Нынешняя редакция статьи 10 УК АР не только 
не обосновывает решение проблемы подобным 
образом, а наоборот, таким подходом создает 
противоречие конкретным нормам.

Прежде всего, из сути статьи 1.1 УК выво-
дится то, что при рассмотрении конкретного 
дела следует применять только один закон. 
Другой вопрос заключается в том, что ста-
тья 58 УК требует назначения наказания в 
пределах санкции статьи (нижний и верхний 
пределы), а в случаях, когда новый закон уста-
навливает или повышает нижний предел на-
казания, суд не имеет полномочий назначать 
наказание ниже этого предела, за исключени-
ем статьи 62 Уголовного кодекса. Такой ме-
тод решения проблемы возможно узаконить 
только путем внесения соответствующих до-
полнений в действующий УК. Считаем, что 
этот вопрос следует окончательно решить на 
законодательном уровне путем включения в 
статью 10 УК Азербайджанской Республики 
аналога нормы, закрепленного в статье 5 УК 
Украины. Таким образом будет узаконен ме-
тод решения данного вопроса, которым ру-
ководствуются в судебной практике. Соответ-
ственно, для обеспечения последовательности 
изложения представляется возможным при-
знать статью 10.4 статьей 10.5 УК,а статью 10.4 
сформулировать в следующей новой редакции:

«10.4. Уголовный закон, частично смягча-
ющий и частично отягчающий наказание за 
деяние (действие или бездействие), либо ча-
стично улучшающий и частично отягчающий 
положение лица, имеет обратную силу только 
в части облегчения наказания или улучшения 
иным образом состояния лица».
Одновременно во втором предложении 

статьи 58.2 УК после слов «настоящего Кодек-
са» необходимо дополнение в виде выраже-
ния –«10.4»:

«Основания для назначения менее строго-
го наказания, чем наказание, предусмотрен-
ное в соответствующих статьях Особенной 
части настоящего Кодекса, определяются ста-
тьями 10.4 и 62 настоящего Кодекса».

Что же касается закона, которым следует 
руководствоваться при квалификации деяния 
при данных обстоятельствах, считаем, что по-
зицию Верховного Суда Российской Федера-
ции следует считать более логичной. Если раз-
личие по вопросу ответственности между двумя 
законами выражается в пределах санкции, то в 
таких случаях деяние подлежит квалификации 
по закону, предусматривающему верхним пре-
делом санкции менее строгое наказание.
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SUMMARY 
The article talks about the ability of the new 

criminal law to change the sanctions of punish-
ment in various ways. Cases are considered where, 
on the one hand, there appear favorable (mitigat-
ing) conditions for accused persons and convicts, 
simultaneously with more aggravating conditions 
as compared with the previous law. It is noted that 
this issue was relevant in the theory of criminal law, 
both in the period of tsarist Russia and during the 
Soviet era. It is concluded that if there is a differ-
ence on the issue of responsibility between the two 
laws within the limits of the sanction of punish-
ment, the act is subject to qualifi cation according 
to the law providing for a lower limit of sanction a 
less severe punishment.

Keywords: criminal law, limit of punishment, 
qualifi cation, article, position of a person, retroac-
tive effect, law, code.

Литература
1. Конституция Азербайджанской Респу-

блики. /http://www.e-qanun.az/ frame work/897
2. Уголовный кодекс Азербайджанской 

Республики. /http://www.e-qanun.az/code/11
3. Неклюдов H.A. Общая часть уголовного 

права: Конспект. СПб., 1875. с.174
4. Таганцев Н.С. Русское уголовное право: 

Лекции. Часть общая. T. l. СПб., 1902, с.243
5. Tилле A.A. Время, пространство, за-

кон. Действие советского закона во времени 
и пространстве. М., 1965, с.82

6.3ельдов С.И. Некоторые вопросы обрат-
ной силы новых уголовных законов / Теоре-
тические и практические проблемы нового 
уголовного законодательства: Сборник науч-
ных трудов. М., 1985, с. 99

7. Шаргородский М.Д. Уголовный закон. 
М., 1948, с. 226

8. Дурманов Н.Д. Советский уголовный 
закон. M., 1967, с.274 

9. Брайнин Я.М. Уголовный закон и его 
применение. М., Юридическая литература, 
1967, с.139

10. Сахаров А.Б. Ответственность за дея-
ния, совершенные до вступления в силу ново-
го Уголовного кодекса РСФСР // Соц. Закон-
ность. 1961, № 6, с.28

11. Дурманов Н.Д. Советский уголовный 
закон. М., 1967, с. 273-274

12. Брайнин Я.М. Уголовный закон и его 
применение. М., 1967, с.139 

13. Кудрявцев В.Н. Общая теория квали-
фикации преступлений. M., 1972, с. 328-329

14.Блум М.И., Тилле A.A. Обратная сила 
закона. М., 1969,с.117-118.

15.Барканов А.Н. Обратная сила уголов-
ного закона. Диссер. … канд. юр. наук. Сара-
тов, 2000, с.130

16. Галиев Б.Б. Темпоральное действие 
уголовного закона (сравнительно-правовое 
исследование по законодательству Казахстана 
и России). Диссер. … канд. юр. наук. Челя-
бинск, 2006, с.169 

17. Ерасов А.М. Обратная сила уголовно-
го закона. Диссер. … канд. юр. наук. M., 2004, 
с.125-126

18.Уголовный кодекс Украины. /https://
meget.kiev.ua/kodeks/ugolovniy-kodeks/razdel-2/

19. Журавлева Е.М. Действие уголовного 
законодательства Российской Федерации во 
времени. Дисс. … канд. юр. наук. M., 1997, 
с.179

20. Постановление Пленума Верховного 
суда РФ «О некоторых вопросах применения 
судами Феде раль ного закона от 01.07.1994 
года «О внесении изменений и дополнений 
в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-про-
цессуальный кодекс РСФСР» // Бюллетень 
Верховного суда РФ. 1994. № 4, с.1

21. Бюллетень Верховного Суда Россий-
ской Федерации. 1998. № 3, с.19

22. Игнатов А. О действии уголовного за-
кона во времени // Уголовное право, 2002, 
№1, с.15 

23. Якубов А.Е. Понятие более мягкого 
уголовного закона // Вестник Московского 
университета. Серия 11. Право. 1993. № 3, 
c.43-47

24. Попов А.Н. Уголовный закон и его об-
ратная сила. СПб, 1998, c.34-35

25.Агазаде M. Некоторые стороны дей-
ствия уголовного закона во времени (на 
азерб. языке). http://supremecourt.gov.az/static/
view/124



83

Ëè÷åíêî ².Î. - Çàõèñò öèâ³ëüíèõ ïðàâ îðãàíàìè ïóáë³÷íîãî óïðàâë³ííÿ 

ÇÀÕÈÑÒ ÖÈÂ²ËÜÍÈÕ ÏÐÀÂ ÎÐÃÀÍÀÌÈ 
ÏÓÁË²×ÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß 

 ËÈ×ÅÍÊÎ ²ðèíà Îëåêñàíäð³âíà - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê,  äîöåíò, 
ïðîôåñîð êàôåäðè öèâ³ëüíîãî ïðàâà òà ïðîöåñó Íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ²íñòèòóòó 
ïðàâà òà ïñèõîëîã³¿ Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó «Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà» 

ÓÄÊ 342 .92: 342.7

В статье осуществлена общая характе-
ристика органов публичного управления как 
субъектов защиты гражданских прав лич-
ности. Представлена система органов пу-
бличного управления, реализующих защиту 
гражданских прав личности в Украине, опре-
делены направления их деятельности. Особое 
внимание уделено путям оптимизации этой 
системы, повышения эффективности дея-
тельности этих органов. Установлено, что 
реформирование системы органов публич-
ного управления, наделенных полномочиями 
по защите гражданских прав, процесс повы-
шения эффективности их деятельности в 
этой сфере прежде всего должен происходить 
за счет приближения функционирования си-
стемы управления к европейским стандар-
там.
Ключевые слова: гражданские права, за-

щита, субъект защиты, публичное управле-
ние, органы публичного управления.

Постановка проблеми
Сучасний людський вимір у розвитку 

нашої держави значною мірою залежить 
від ефективності наявних засобів захисту 
цивільних прав, утвердження людиноцен-
тристської моделі взаємин громадян та 
суб’єктів публічного управління. Органи 
публічного управління ефективно функ-
ціонують не лише у сфері публічного-пра-
вових відносин, але й виконують важливу 
функцію щодо захисту цивільних прав осо-
би засобами різних галузей права (адміні-
стративного, господарського, екологічного, 
тощо). Правовий статус органів публічного 
управління як суб’єктів захисту цивільних 
прав мало досліджений у вітчизняній юри-
дичній н ауці. 

Аналіз останніх досліджень і            
публікацій

Підґрунтям для розв’язання теоретич-
них і практичних проблем захисту цивіль-
них прав органами публічного управління 
стали праці таких провідних фахівців, як 
В. Авер’янов, О. Антонюк, М. Ануфрієва, 
Д.  Бахрах, О. Белянська, С. Бойко, І. Бо-
родін, О. Вершинін, Б. Гонгало, І. Грибок, 
Ю. Гридасов, Р. Денчук, І. Дзера, І. Запо-
рожець, Д. Каблов, Г. Корчевний, І. Осо-
лінкер, Т. Підлубна, А. Школик. Сучасний 
стан захисту цивільних прав органами пу-
блічн ого управління потребує й подаль-
ших наукових досліджень. 

Вступ
Трансформація економіко-правових 

та політичних орієнтирів розвитку Украї-
ни, сучасні умови цивілізаційного поступу 
держави, обрання європейського вектора 
її розвитку потребують перегляду право-
вих засад реалізації органами публічного 
управління захисту цивільних прав лю-
дини. Їх діяльність розширює, доповнює 
механізм цивільно-правового захисту пра-
вових можливостей особи за рахунок з спо-
собів, визначених нормами іншої галузевої 
приналежності.
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У зв’язку з цим метою статті є науковий 
аналіз правового статусу органів публічно-
го управління як суб’єктів захисту цивіль-
них прав. 

Виклад основного матеріалу
Як стверджує В. В. Галунько, захист – це 

лише одна сторона охорони, її компонент, 
який характеризується активною протиді-
єю порушнику права і виявляється у засто-
суванні примусових заходів попередження 
(припинення) порушень, відновлення по-
рушених прав та притягнення до юридич-
ної відповідальності [1, с. 68–71]. 
Схожу позицію займає В. Полюхович, 

зазначаючи, що поняття захисту законних 
прав, свобод та інтересів особи і громадя-
нина являє собою сукупність юридичних 
засобів, спрямованих на припинення не-
законного посягання на права, свободу та 
інтереси громадян [2, с. 41–46]. 
Протилежної точки зору притримуєть-

ся В. Темченко. Проводячи аналіз цих двох 
понять, спираючись на положення Консти-
туції України, Загальної декларації прав 
людини, Європейської конвенції про за-
хист прав людини та основних свобод, зва-
жаючи на те, що міжнародно-правові дже-
рела позначають ці поняття одним словом 
«protection», він приходить до висновку, 
що терміни «захист» та «охорона» у норма-
тивному матеріалі вживаються як синоніми 
чи подібні за значенням поняття стосовно 
мети, завдань, методів та суб’єктів забезпе-
чення прав і можуть використовуватися в 
практиці як ідентичні [3, с. 33–36]. 
Досліджуючи етимологію слова «захист» 

та визначення поняття «захист», подані 
тлумачними словниками [4, с. 380], можна 
прийти до висновку, що невід’ємною скла-
довою будь-якого захисту є заступництво. 
Важливу роль у реалізації цього «за-

ступництва» мають органи публічного 
управління. Вони є учасниками цивільно-
правових, адміністративно-правових, еко-
лого-правових та інших відносин, які за 
допомогою застосування процесуальних, 
управлінських, організаційних та інших 
засобів здатні забезпечити безперешкодну 
реалізацію цивільно-правових можливос-
тей, попередити, припинити посягання на 

майно, цивільні права, відновити порушені 
внаслідок незаконних рішень, дій чи без-
діяльності суб’єктів владних повноважень 
правові можливості, застосувати до поруш-
ників заходи юридичної відповідальності у 
встановленому законом порядку та забез-
печити відшкодування заподіяної шкоди.
При цьому ці суб’єкти використовують 

засоби цивільного, господарського, адміні-
стративного, екологічного права для захис-
ту цивільних прав (майнових та особистих 
немайнових). 
Суб’єктами захисту цивільних прав мо-

жуть виступати органи влади, наділені за-
гальною компетенцією охоронного харак-
теру щодо об’єктів цивільних прав та спе-
ціальною компетенцією, органи місцевого 
самоврядування, громадські формування 
та самі громадяни. 
Заслуговує на увагу запропонований 

науковцями поділ на суб’єктів публічно-
го управління, суди та осіб, що реалізують 
протидію порушенням цивільних прав у 
процесі самооборони [5, с. 84–85]. 
Безумовно, особливе значення у сфері 

захисту цивільних прав має діяльність ор-
ганів публічного управління.
Термін «публічне управління» (англ. 

public management) вперше бул о викорис-
тано в 1972 р. з метою позначення удоско-
наленого способу використання ресурсів 
для досягнення пріоритетних цілей дер-
жавної політики [6, с. 15]. 
Протягом останнього десятиліття була 

спроба впровадити публічне управління як 
ідеологічно нову форму систематичного та 
цілеспрямованого впливу на суспільну систе-
му загалом та на її окремі ланки. Поява но-
вої форми управління у публічній сфері була 
спричинена потребою модернізувати органі-
заційні структури і процедури, які вони ви-
користовують, для того, щоб усі інституції 
публічної сфери працювали краще [7]. 
Першою правовою основою цих проце-

сів була ідеологія переходу до нового розу-
міння функцій публічної влади, закладена у 
змісті Концепції адміністративної реформи 
в Україні, затвердженої Указом Президен-
та України від 22 липня 1998 р. № 810/98.
Й надалі відбувається зміна управлін-

ських процесів за рахунок зміщення пріо-
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ритетів в управлінні суспільством з харак-
тер ними для радянського періоду «нака-
зувати і контролювати» на «мотивувати та 
отримувати результат» [8, с. 77–78]. 

Cистема суб’єктів публічного управ-
ління наділена можливістю здійснювати 
управління з метою задоволення держав-
них, колективних чи індивідуальних ци-
вільних прав та законних інтересів, реалі-
зовувати протидію порушенням прав осо-
би. Ці органи постійно реалізують публіч-
но-захисну, виконавчо-розпорядчу підза-
конну діяльність [9, с. 221]. 
Залежно від місця в системі органів пу-

блічного управління можна виділити вищі, 
нижчі та асоційовані органи. Так, Держав-
не управління екології та природних ре-
сурсів у Львівській області буде нижчим 
щодо Міністерства екології та природних 
ресурсів України. Натомість органи місце-
вого самоврядування, як правило, наділе-
ні делегованими повноваженнями у сфері 
захисту цивільних прав громадян, можуть 
виступати лише асоційованими суб’єктами 
їх захисту, оскільки здебільшого виконан-
ня цих функцій не є основним завданням 
їхньої діяльності. 
За змістом компетенції органи публіч-

ного управління, які є суб’єктами захисту 
цивільних прав, слід розділити на органи 
загальної компетенції (наприклад, місцев і 
державні адміністрації); органи галузевої 
компетенції (наприклад, Державне аген-
ство водних ресурсів України); органи спе-
ціальної (міжгалузевої) компетенції (напри-
клад, Міністерство екології та природних 
ресурсів  України).
На сьогодні захист цивільних прав здій-

снюється за допомогою спеціально створе-
ного державного апарату. Відповідними 
повноваженнями володіють органи дер-
жавного контролю за використанням та 
охороною земель, структурні підрозділи 
спеціально уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади у галузі екології та 
природних ресурсів України, органи спеці-
ально уповноваженого центрального орга-
ну виконавчої влади у галузі водного гос-
подарства, органи лісового господарства, 
державна архітектур но-будівельна інспек-
ція України та її територіальні органи, ор-

гани залізничного транспорту, морського і 
річкового транспорту, органи внутрішніх 
справ, прокуратура, органи Державної фіс-
кальної служби, органи контролю за вико-
ристанням об’єктів права інтелектуальної 
власності тощо.
Їхньою основною функцією є сприян-

ня забезпеченню цивільних прав, регулю-
вання за допомогою нормативно-правових 
актів та інших правових засобів суспільних 
відносин щодо їх реалізації, наприклад 
щодо володіння, користування та розпоря-
дження майном, здійснення контролю та 
нагляду за станом захищеності у цій сфері. 
До цих суб’єктів належать Міністерство 

екології та природних ресурсів України, 
Державне агентство земельних ресурсів 
України, Державне агентство водних ре-
сурсів України, Державне агентство лісо-
вих ресурсів України, Державна екологіч-
на інспекція України, Державна інспекція 
України з питань захисту прав споживачів, 
органи внутрішніх справ, прокуратура, На-
ціональний банк України, Адміністративні 
комісії при виконавчих органах міських 
рад, органи Антимонопольного комітету 
України, Державна фіскальна служба та її 
територіальні органи, органи залізнично-
го, морського і річкового транспорту, Дер-
жавна архітектурно-будівельна інспекція 
України, місцеві державні адміністрації, 
органи місцевого самоврядування, право-
охоронні органи.
Міністерство екології та природних ре-

сурсів України (Мінприроди України) та 
обласні державні управління охорони на-
вколишнього природного середовища за-
безпечують здійснення державного нагля-
ду (контролю) за об’єктами права власнос-
ті щодо дотримання вимог законодавства 
про охорону навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, 
відтворення та охорони природних ресур-
сів та можливими порушеннями у цій сфері, 
а їх посадові особи відповідно до ст. 242-1 
КУпАП наділені повноваженнями розгля-
дати справи про адміністративні правопо-
рушення у сфері власності. 
Державна інспекція України з питань 

захисту прав споживачів (Держспоживін-
спекція України) та її управління не лише 
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забезпечують захист цивільних прав влас-
ників товарів як споживачів, але й наділені 
правом розглядати справи про адміністра-
тивні правопорушення, які  порушують за-
конні інтереси громадян щодо набуття у 
власність товарів належної якості (ст. 244-4 
КУпАП).
Охорону власності, захист об’єктів пра-

ва власності від протиправних посягань, 
забезпечення дотримання режиму охорони 
цих об’єктів, складення протоколів про ад-
міністративні правопорушення, які посяга-
ють на власність (ст. 222 КУпАП), здійсню-
ють органи внутрішніх справ. 
Захист цивільних прав у сфері житлово-

комунального господарства забезпечують 
Державна архітектурно-будівельна інспек-
ція України та її територіальні органи.
Місцеві державні адміністрації уповно-

важені вирішувати питання щодо ство-
рення п ередбачених законодавством умов 
захисту майнових прав та інтересів дітей, 
які внаслідок смерті батьків, позбавлення 
батьків батьківських прав, хвороби батьків 
чи з інших причин залишилися без бать-
ківського піклування; та здійснюють у разі 
стихійного лиха, аварій, катастроф, епіде-
мій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних 
подій передбачені законодавством заходи, 
пов’язані зі збереженням матеріальних цін-
ностей громадян.
Оскільки вітчизняне законодавство за-

кріпило значну кількість органів наділених 
відповідною компетенцією, надалі особли-
во актуальним у ході адміністративної ре-
форми залишається удосконалення право-
вого регулювання цієї сфери та побудова 
оптимальної системи органів влади, наді-
лених адміністративно-юрисдикційними 
повноваженнями.
Доволі гостро стоїть питання скорочен-

ня чисельності, раціональної  побудови апа-
рату та чіткої диференціації повноважень 
органів публічного управління, наділених 
юрисдикційними повноваженнями щодо 
захисту цивільних прав громадян. Такі змі-
ни дадуть змогу оптимізувати витрати на 
утримання апарату цих органів та посилять 
персональну відповідальність керівників та 
працівників відповідних органів виконав-
чої влади перед населенням.

Сфера діяльності органів місцевого са-
моврядування щодо захисту цивільних 
прав обумовлена змістом Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 
від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР. Зокре-
ма, вони забезпечують вжиття у разі над-
звичайних ситуацій необхідних заходів 
відповідно до закону щодо захисту людей 
та збереження їх матеріальних цінностей. 
Повноваження щодо здійснення органами 
місцевого самоврядування заходів, спря-
мованих на запобігання адміністративним 
правопорушенням, виявлення й усунення 
причин та умов, які сприяють ї х вчиненню, 
закріплені в ст. 6 КУпАП. 
Вони можуть здійснювати оперативні 

заходи щодо припинення або зупинення 
різних робіт, діяльності підприємств, функ-
ціонування об’єктів, магазинів, припинен-
ня господарювання у випадку здійснення 
незаконної діяльності, через адміністратив-
ні комісії при виконавчих органах міських 
рад здійснювати юрисдикційне проваджен-
ня в справах про адміністративні правопо-
рушення у сфері власності. З цього при-
воду вони повинні взаємодіяти з іншими 
суб’єктами захисту цивільних праві (шля-
хом проведення спільних організаційних 
заходів, участі в діяльності координаційних 
органів, через здійснення оперативного ін-
формування  компетентних органі в влади 
про вчинені правопорушення). 
Здійснення захисту цивільних прав та 

законних інтересів носить комплексний 
характер, може проявлятися через засто-
сування заходів як правового, так і орга-
нізаційного характеру, які спрямовані на 
втілення принципу невідворотності пока-
рання особи за порушення правил, норм 
і стандартів, що стосуються забезпечення 
порядку набуття та реалізації цивільних 
прав.
Система суб’єктів захисту цивільних 

прав характеризується функціональною і 
організаційною єдністю. Ця єдність зумов-
лена цілісністю організуючого впливу дер-
жави на сферу захисту цих правових мож-
ливостей.
Реформування системи органів публіч-

ного управління, наділених повноважен-
нями щодо захисту цивільних прав, процес 
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підвищення ефективності їхньої діяльнос-
ті у цій сфері насамперед має відбуватися 
за р ахунок наближення функціонування 
системи управління до європейських стан-
дартів, які охоплюють: надійність і можли-
вість прогнозування (правова впевненість); 
відкритість і прозорість; звітність; ефек-
тивність і результативність [10, с. 15–25]; 
максимально ефективне використання ре-
сурсів; партнерство, об’єднання зусиль ор-
ганів публічної влади, громадськості задля 
вирішення актуальних проблем суспільно-
го розвитку [11]. 
Оптимізація цієї системи передбачає 

здійснення послідовних заходів щодо усу-
нення альтернативної підвідомчості роз-
гляду справ про адміністративні правопо-
рушення у цій сфері; підвищення ефектив-
ності взаємодії органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування та гро-
мадських формувань щодо розробки захо-
дів усунення причин вчинення порушень 
цивільних прав, обміну інформацією про 
систему умов та динаміку вчинення проти-
правної діяльності, яка порушує ці права; 
покращення взаємодії органів влади з гро-
мадськістю.
Оптимізація практичної діяльності до-

сягається завдяки підвищенню кваліфіка-
ції працівників органів виконавчої влади 
у галузі екології та природних ресурсів 
України, державного контролю за викорис-
танням та охороною земель, органів заліз-
ничного, морського і річкового транспорту, 
органів внутрішніх справ, Державної фіс-
кальної служби, органів контролю за вико-
ристанням об’єктів права інтелектуальної 
власності, судових органів та інших органів 
публічного управління щодо захисту прав 
та законних інтересів власників, поширен-
ню практики «вузької спеціалізації» щодо 
вирішення справ у сфері захисту правових 
можливостей особи з приводу володіння, 
користування та розпорядження майном.
Законодавство у цій сфері повинно 

бути насиченим нормами публічного права 
щодо обов’язків працівників органів влади 
і відповідальності за неналежне та неякіс-
не виконання посадових обов’язків [12,-
с. 458–459]. 

Висновки
Чинниками підвищення рівня довіри 

громадян до органів публічного управлін-
ня як суб’єктів цивільних прав є набли-
ження до європейських стандартів управ-
ління, посилення відкритості, прозорості 
їх діяльності, налагодження координацій-
ного зв’язку з громадськістю для усунення 
причин порушення цивільних прав особи. 
Взаємодія органів виконавчої влади з орга-
нами місцевого самоврядування є не менш 
важливим фактором забезпечення захисту 
цивільних прав. Важливими умовами ефек-
тивності такої взаємодії є спільне визначен-
ня мети та завдань взаємодії, налагоджен-
ня організаційних зв’язків у повсякденній 
роботі та системність такої співпраці.
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SUMMARY 
The article deals with the general character-

istics of the bodies of public administration as 
subjects of protection of civil rights of the per-
son. Public administration is recognized as an 
ideologically new form of systematic and targeted 
infl uence on the social system as a whole and on 
its individual levels. 

The system of public administration bodies 
that implement the protection of civil rights of a 
person in Ukraine is presented, the directions of 
their activities are defi ned. 

The system of subjects of protection of civil 
rights is characterized by functional and orga-
nizational unity. This unity is determined by the 
integrity of the organizing infl uence of the state 
on the protection of these legal possibilities. 

It is established that their main function is 
to promote the provision of civil rights, regula-
tion with the help of legal acts and other legal 
means of social relations concerning their imple-
mentation, for example, with respect to posses-
sion, use and disposal of property, monitoring 
and supervision of the state of security in this 
area. Particular attention is devoted to ways of 
optimizing this system, improving the effi ciency 
of these bodies. 

The optimization of this system involves the 
implementation of consistent measures to elimi-
nate alternative jurisdiction in cases of admin-
istrative violations in this area; to increase the 
effectiveness of interaction between executive au-
thorities, local governments and public groups in 
developing measures to eliminate the causes of 
violations of civil rights, exchange information 
about the system of conditions and the dynamics 
of committing illegal activity that violates these 
rights; improving the interaction of public au-
thorities. 

It was established that the reform of the sys-
tem of public administration bodies empowered to 
protect civil rights, the process of increasing the 
effi ciency of their activities in this area should be 
primarily due to the approach of the function-
ing of the management system to European stan-
dards.

Key words: civil rights, protection, subject of 
protection, public administration, public admin-
istration bodies.

АНОТАЦІЯ 
У статті здійснено загальну характерис-

тику органів публічного управління як суб’єктів 
захисту цивільних прав особи. Представлено 
систему органів публічного управління, які реа-
лізують захист цивільних прав особи в Україні, 
визначено напрями їх діяльності. Особлива ува-
га присвячена шляхам оптимізації цієї систе-
ми, підвищення ефективності діяльності цих 
органів. Встановлено, що реформування сис-
теми органів публічного управління, наділених 
повноваженнями щодо захисту цивільних прав, 
процес підвищення ефективності їхньої діяль-
ності у цій сфері насамперед має відбуватися за 
рахунок наближення функціонування системи 
управління до європейських ст андартів. 
Ключові слова: цивільні права, захист, 

суб’єкт захисту, публічне управління, органи 
публічного управління.
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В статье анализируются семейное за-
конодательство Украины, Франции по при-
менению мер ответственности к усыно-
вителю; практика рассмотрения споров 
относительно аннулирования и отмены 
усыновления Европейским судом по правам 
человека. Обосновывается, что мерами от-
ветственности, которые могут быть при-
менены к усыновителю по действующему 
семейному законодательству Украины в слу-
чае нарушения им семейных прав и интере-
сов, являются взыскание неустойки (пени) 
за просрочку уплаты алиментов; взыскание 
индекса инфляции за все время просрочки 
оплаты дополнительных расходов на ребен-
ка; взыскание трех процентов годовых с про-
сроченной суммы оплаты дополнительных 
расходов на ребенка; недействительность 
усыновления; отмена усыновления; лишение 
усыновителя родительских прав. Аргументи-
руется, что взыскание неустойки (пени) за 
просрочку уплаты алиментов может быть 
применено к усыновителю при установлении 
двух обязательных общих условий семейно-
правовой ответственности: противоправно-
сти поведения плательщика алиментов, что 
находит свое проявление в наличии задол-
женности по алиментам при просрочке их 
уплаты; вины усыновителя, который обязан 
платить алименты по решению суда или по 
договору. Доказывается, что отмена усынов-
ления может быть мерой ответственности 
усыновителя в семейном праве только в од-
ном случае, когда усыновление не отвечает 
интересам ребенка, не обеспечивает ему се-

Постановка проблеми
Відповідно до ч. 3 ст. 51 Конституції 

України від 28 червня 1996 р. [1] сім’я, ди-
тинство, материнство і батьківство охоро-
няються державою. Стаття 52 Конституції 
України проголошує, що будь-яке насиль-
ство над дитиною та її експлуатація пере-
слідуються за законом. Згідно з ч. 4 ст. 5 Сі-
мейного кодексу України від 10 січня 2002 
р. [2] (далі – СК України) держава бере під 
свою охорону кожну дитину-сироту і дити-
ну, позбавлену батьківського піклування. 
Усиновлення є пріоритетною формою вла-
штування дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування. Станом на 
2018 рік в Україні налічується більше 17 
тисяч дітей, які можуть бути усиновлені, 

мейного воспитания. Аргументируется, что 
такие меры ответственности усыновителя, 
как недействительность усыновления, от-
мена усыновления, лишение усыновителя 
родительских прав, являются невыгодными 
возложениями личного, имущественного и 
организационного характера, применяемы-
ми исключительно в судебном порядке к ви-
новному лицу, совершившему противоправное 
деяние в сфере усыновления, и влекущие за со-
бой другие дополнительные правовые послед-
ствия.
Ключевые слова: усыновление, усынови-

тель, неустойка (пеня) за просрочку уплаты 
алиментов, недействительность усыновле-
ния, отмена усыновления, лишение усынови-
теля родительских прав.
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а кандидатів на усиновлювачів – 1 тися-
ча 700 осіб. За результатами 2017 року в 
Україні було усиновлено 1841 дитину-си-
роту, дитину, позбавлену батьківського пі-
клування, із них українцями – 1518 дітей, а 
іноземними громадянами – 323 дитини [3]. 
Отже, особливої актуальності набуває по-
шук найбільш оптимальних та ефективних 
способів захисту прав дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 

Аналіз останніх досліджень і              
публікацій

Питання усиновлення як форми вла-
штування дитини-сироти та дитини, по-
збавленої батьківського піклування, були 
предметом досліджень у працях Л. М. Зіл-
ковської [4], Л. П. Короткової [5], Б. К. Лев-
ківського [6], М. В. Логвінової [7] та інших. 
Проте питання відповідальності усинов-
лювача в сімейному праві в більшості сво-
їй досліджувалися в аспекті неналежного 
виконання усиновлювачем обов’язків з ви-
ховання усиновленої дитини. 

Мета статті (постановка завдання)
Метою цієї статті є визначення заходів 

відповідальності усиновлювача в сімейно-
му праві та розгляд особливостей їх засто-
сування до правопорушника за сімейним 
законодавством України та інших країн. 

Виклад основного матеріалу
Г. К. Матвєєв, В. О. Рясенцев визна-

чали усиновлення як юридичний акт, у 
результаті якого між усиновлювачем і 
його родичами, з одного боку, і усиновле-
ним – з іншого, виникають такі самі пра-
ва й обов’язки, як між батьками і дітьми, 
іншими родичами за походженням [8, 
с. 183; 9, с. 216]. Стаття 232 СК України 
визначає правові наслідки усиновлення, 
в частинах 3-4 якої передбачається, що з 
моменту усиновлення виникають взаємні 
права особисті немайнові та майнові права 
і обов’язки між особою, яка усиновлена (а 
в майбутньому – між її дітьми, внуками), та 
усиновлювачем і його родичами за похо-
дженням. Усиновлення надає усиновлюва-
чеві права і накладає на нього обов’язки 
щодо дитини, яку він усиновив, у такому 

ж обсязі, який мають батьки щодо дити-
ни. Пункт 1 ст. 11 Європейської конвенції 
про усиновлення дітей (переглянутої) від 
27 листопада 2008 року [10] передбачає, що 
внаслідок усиновлення дитина стає повно-
правним членом с ім’ї усиновлювача (уси-
новлювачів) і має стосовно усиновлювача 
(усиновлювачів) та його або їхньої сім’ї 
такі самі права й обов’язки, як і діти уси-
новлювача (усиновлювачів), батьківство 
яких установлено законом. Усиновлювач 
(усиновлювачі) мають батьківську відпові-
дальність щодо дитини. Усиновлення при-
пиняє правові відносини між дитиною та 
її батьком, матір’ю та сім’єю походження. 
Зазначене надає підстави для висновку, 
що на усиновлювача покладені такі ж май-
нові обов’язки, як і на батьків дитини. Від-
повідно, у разі невиконання або неналеж-
ного виконання усиновлювачем встанов-
леного майнового обов’язку з утримання 
дитини або участі у додаткових витратах 
на дитину до усиновлювача можуть бути 
застосовані санкції, передбачені ст. 196 
СК України. Частина 1 ст. 196 СК Украї-
ни передбачає, що у разі виникнення за-
боргованості з вини особи, яка зобов’язана 
сплачувати аліменти за рішенням суду або 
за домовленістю між батьками, одержувач 
аліментів має право на стягнення неустой-
ки (пені) у розмірі одного відсотка суми 
несплачених аліментів за кожен день про-
строчення від дня прострочення сплати 
аліментів до дня їх повного погашення або 
до дня ухвалення судом рішення про стяг-
нення пені, але не більше 100 відсотків за-
боргованості. 
Такий захід відповідальності, як стяг-

нення неустойки за прострочення сплати 
аліментів, може бути застосований при 
встановленні двох обов’язкових загальних 
умов сімейно-правової відповідальності: 
1) протиправності поведінки платника 
аліментів, яка знаходить свій прояв у на-
явності заборгованості за аліментами при 
простроченні сплати аліментів; 2) ви ни 
особи, яка зобов’язана сплачувати алімен-
ти за рішенням суду або за домовленістю 
між батьками. Протиправність поведінки 
платника аліментів, яка призвела до ви-
никнення заборгованості за аліментами, 
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полягає, зокрема, в ухиленні від сплати 
аліментів. 
Відповідно до ч. 4 ст. 196 СК України 

у разі прострочення оплати додаткових 
витрат на дитину  з вини платника такий 
платник зобов’язаний на вимогу одержу-
вача додаткових витрат сплатити суму 
заборгованості за додатковими витрата-
ми з урахуванням встановленого індексу 
інфляції за весь час прострочення, а та-
кож три проценти річних із простроченої 
суми. Платник додаткових витрат вважа-
ється таким, що прострочив оплату, якщо 
він не виконав свій обов’язок щодо опла-
ти додаткових витрат у строк, встановле-
ний рішенням суду або за домовленістю 
між батьками, а в разі їх відсутності або у 
разі невстановлення такого строку – після 
спливу семи днів після пред’явлення від-
повідної вимоги одержувачем до даткових 
витрат, який фактично їх оплатив.
Стаття 14 Європейської конвенції про 

усиновлення дітей (переглянутої) передба-
чає, що усиновлення може бути скасовано 
або визнано недійсним лише за рішенням 
компетентного органу. Найвищі інтереси 
дитини завжди мають перевагу. Усинов-
лення може бути скасовано до досягнення 
дитиною повноліття лише на підставі сер-
йозних обставин, передбачених законом. 
Заяву про визнання усиновлення недій-
сним повинно бути подано в установлений 
законом строк. 
СК України визначає як підстави, за 

яких усиновлення обов’язково має бути 
визнане недійсним, так і підстави, за наяв-
ності яких суд вирішує це питання на свій 
розсуд. Стаття 236 СК України передбачає, 
що усиновлення визнається недійсним за 
рішенням суду, якщо воно було проведене 
без згоди дитини та батьків, якщо така зго-
да була необхідною. Усиновлення визна-
ється недійсним за рішенням суду, якщо 
усиновлювач не бажав настання прав та 
обов’язків, які виникають у результаті уси-
новлення (фіктивне усиновлення). Уси-
новлення може бути визнане недійсним за 
рішенням суду, якщо воно було проведене 
на підставі підроблених документів. Уси-
новлення може бути визнане недійсним 
за рішенням суду у разі відсутності згоди 

на усиновлення осіб, зазначених у статтях 
220–222 СК України1. Якщо одним із по-
дружжя усиновлена дитина другого з по-
дружжя, усиновлення може бути визнане 
недійсним за рішенням суду, якщо буде 
встановлено, що на момент усиновлення 
другий із подружжя не мав наміру продовжу-
вати з ним шлюбні відносини. 
Так, в ухвалі Вищого спеціалізовано-

го суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ від 22 жовтня 2014 
року у справі № 6-27269св14 зазначаєть-
ся, що «згідно з наданими даними Голов-
ного центру обробки спеціальної інфор-
мації Державної прикордонної служби 
України громадянка ОСОБА_8 (колишній 
опікун дитини) разом із малолітнім ОСО-
БА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ОСОБА_3), 03 
серпня 2012 року перетнули державний 
кордон України. Згідно з листами Посоль-
ства України в Королівстві Бельгія від 06 
серпня та 23 серпня 2013 року малолітній 
ОСОБА_7 з серпня 2013 року перебуває 
під наглядом персоналу Дитячого закла-
ду сімейного типу «Елізабет» в Герцогстві 
Люксембург. Задовольняючи позовні ви-
моги прокурора, суд першої інстанції, з 
висновком якого погодився суд апеляцій-
ної інстанції, виходив з того, що ОСОБА_4 
не бажав настання прав і обов’язків, які 
виникають у результаті усиновлення. Як 
вбачається з матеріалів справи, з часу при-
значення ОСОБА_4 опікуном над малоліт-
нім ОСОБА_7, прізвище, ім’я та по бать-
кові якого було змінено на ОСОБА_3, та 
його усиновлення і до теперішнього часу 
малолітній ОСОБА_7 (ОСОБА_3) разом 
із сім’єю усиновлювача ОСОБА_4 не про-
живав, ОСОБА_4, як батько, за дитиною 
нагляду не здійснював. За таких обставин 
суд першої інстанції, з висновком якого 
погодився суд апеляційної інстанції, дій-
шов правильного висновку про визнання 
недійсним усиновлення ОСОБА_4, ІН-

1 У цих випадках йдеться про необхідність одер-
жання згоди другого з подружжя на усиновлення 
дитини (ст. 220 СК України), згоди опікуна, піклу-
вальника на усиновлення дитини (ст. 221 СК Укра-
їни), згоди закладу охорони здоров’я або навчаль-
ного закладу на усиновлення дитини (ст. 222 СК 
України).
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ФОРМАЦІЯ_2, малолітнього ОСОБА_3, 
ІНФОРМАЦІЯ_1» [11].
Викликає науковий та практичний 

інтерес практика Європейського суду з 
прав людини (далі – ЄСПЛ) щодо анулю-
вання усиновлення. Так, у рішенні ЄСПЛ 
від 24 березня 2015 року у справі «Zaieţ v. 
Romania» зазначається, що заявниця була 
усиновлена у віці 17 років. У неї була се-
стра, яка була усиновлена тією ж прийом-
ною матір’ю. Після смерті прийомної ма-
тері з’ясувалося, що вона мала право на ді-
лянку лісових земель, яка була незаконно 
відчужена у її сім’ї. Заявниця мала право 
успадкувати половину частки, але її сестра 
домоглася анулювання її усиновлення. На-
ціональний суд, який розглядав справу, 
встановив, що усиновлення слугувало ви-
ключно економічним інтересам прийомної 
матері та заявниці та не мало на меті за-
безпечення кращого життя для заявниці. 
Рішення про анулювання усиновлення за-
явниці було прийнято через 31 рік після 
акту усиновлення і через 18 років після 
смерті прийомної матері. ЄСПЛ визнав 
ст. 8 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод застосовною, тому 
що скасування усиновлення через 31 рік 
після того, як воно було визнано, завда-
ло шкоди праву заявниці на повагу її сі-
мейного життя. ЄСПЛ висловив сумніви в 
тому, що це втручання було «передбачене 
законом», з урахуванням сумнівного права 
сестри заявниці подавати заяву про визна-
ння усиновлення недійсним відповідно до 
законодавства, що діяло в той час, також 
поставив під сумнів легітимність мети, пе-
реслідуваної анулюванням усиновлення, 
в силу мотивів, якими керувалася сестра 
заявниці при порушенні цього розгляду – 
бажання успадкува ти все майно названої 
матері [12].
Оскільки при визнанні усиновлення 

недійсним всі права та обов’язки усинов-
лювача анулюються з моменту здійснення 
усиновлення, то можна зробити висновок, 
що наслідки особистого немайнового та 
організаційного характеру настають одно-
часно в момент анулювання усиновлення, 
а додаткові негативні наслідки майново-
го характеру (покладення за рішенням 

суду на особу, яка була усиновлювачем, 
обов’язку сплачувати аліменти на дитину, 
яка була усиновлена, на строк не більше 
як два роки) для особи, яка була усинов-
лювачем настають не одночасно з негатив-
ними наслідками особистого немайнового 
та організаційного характеру. 
До заходів відповідальності у сімейно-

му праві за наявності певних підстав може 
бути віднесене й скасування усиновлен-
ня. Ця позиція підтримується у доктрині 
права [5, с. 13]. Скасування усиновлення 
як захід відповідальності усиновлювача у 
сімейному праві може розглядатися тільки 
в одному випадку, коли усиновлення су-
перечить інтересам дитини, не забезпечує 
їй сімейного виховання. Крім того, відпо-
відно до ч. 1 ст. 242 СК України, якщо уси-
новлювач був записаний матір’ю, батьком 
усиновленої ним дитини, він може бути 
позбавлений батьківських прав за наяв-
ності підстав, встановлених у ст. 164 СК 
України. 
Скасування усиновлення відоме й за-

конодавству зарубіжних країн. Стаття 370 
ЦК Франції (Кодексу Наполеона) передба-
чає, що при наявності серйозних підстав, 
усиновлення може бути скасовано на ви-
могу усиновлювача або усиновленого, або, 
якщо останній є неповнолітнім, на вимогу 
органів прокуратури. Вимога про скасу-
вання, заявлена усиновлювачем, підлягає 
розгляду тільки у випадку, коли усиновле-
ному більше 15 років. Рівним чином, якщо 
усиновлений є неповнолітнім, вимогу про 
скасування можуть заявити рідні батько та 
мати або, за їх відсутності, член рідної сім’ї 
аж до двоюрідного ступеня споріднен-
ня включно. Відповідно до ст. 370-2 ЦК 
Франції скасування припиняє на майбутнє 
всі наслідки усиновлення [13, с. 175]. 
Існування тотожних підстав для ска-

сування усиновлення та позбавлення уси-
новлювача батьківських прав як самостій-
них інститутів сімейного права може спри-
чинити неоднозначне застосування даних 
норм у судовій практиці. Тому Л. М. Зіл-
ковська вважає, що поняття «незабезпе-
чення сімейного виховання» потрібно ви-
ключити з Сімейного кодексу України, що 
вирішило б питання стосовно кваліфікації 
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дій усиновлювачів, які ухиляються від ви-
конання або неналежним чином виконують 
обов’язки по вихованню дитини [4, с. 12]. 
Ця точка зору є достатньо дискусійною, 
зважаючи на те, що позбавити батьків-
ських прав можна не будь-якого усинов-
лювача, який не забезпечує сімейного ви-
ховання, а виключно того усиновлювача, 
який був записаний матір’ю, батьком уси-
новленої ним дитини. Сутність скасування 
усиновлення як заходу відповідальності у 
сімейному праві полягає у тому, що уси-
новлювач зазнає негативних наслідків як 
особистого немайнового, так й майнового 
та організаційного характеру. Як зазначає 
З. В. Ромовська, позбавлення усиновлюва-
ча у зв’язку з його протиправною, винною 
поведінкою права на особисте вихован-
ня усиновленого є наслідком скасування 
усиновлення [14, с. 44]. Крім того, при 
скасуванні усиновлення з вини особи, яка 
була усиновлювачем, суд може стягнути 
аліменти на утримання дитини, яка була 
усиновлена, якщо дитина не передається 
батькам, а колишній усиновлювач може 
надавати матеріальну допомогу. 
Скасування усиновлення у будь-якому 

разі може відбуватися лише в інтересах 
дитини. У рішенні у справі «Агєєви проти 
Росії» від 18 квітня 2013 року, керуючись 
правом суду, ЄСПЛ вказав на виняткові 
випадки прийняття рішень про скасуван-
ня усиновлення, тим самим допускаючи 
потенційну можливість скасування уси-
новлення, якщо це виправдано необхідніс-
тю дотримання домінуючих інтересів ди-
тини. ЄСПЛ визнав неповно з’ясованими 
обставини, які були підставою для скасу-
вання усиновлення: відсутність належно-
го контролю з боку батьків за здоров’ям 
дітей і наявність ушкоджень на тілі непо-
внолітньої дитини. У зв’язку з цим ЄСПЛ 
засумнівався в достатності підстав для ска-
сування усиновлення, що тягнуть за собою 
скасування усиновлення та повне припи-
нення спілкування між заявниками та їх 
дітьми. У ЄСПЛ виникли серйозні сумні-
ви в тому, що національні суди правильно 
встановили причинно-наслідковий зв’язок 
між діями або бездіяльністю батьків і ста-
ном здоров’я дітей після вилучення їх з 

сім’ї без залучення відповідних фахівців. 
З огляду на обставини справи, підозра в 
насильстві над дітьми з боку батьків могла 
виправдати тимчасове вилучення обох дітей 
з сім’ї, а також подальше обмеження контак-
ту між ними. Сама по собі така підозра без 
інших вагомих причин, з точки зору Суду, 
не може бути достатнім виправданням ска-
сування усиновлення [15]. 

Висновки
Заходами відповідальності, які можуть 

бути застосовані до усиновлювача у разі по-
рушення ним сімейних прав та інтересів, 
є стягнення неустойки (пені) за простро-
чення сплати аліментів; стягнення індексу 
інфляції за весь час прострочення оплати 
додаткових витрат на дитину; стягнення 
трьох процентів річних із простроченої 
суми оплати додаткових витрат на дити-
ну; недійсність усиновлення; скасування 
усиновлення; позбавлення усиновлювача 
батьківських прав. Скасування усинов-
лення може бути заходом відповідальності 
усиновлювача в сімейному праві тільки в 
одному випадку, коли усиновлення супе-
речить інтересам дитини, не забезпечує їй 
сімейного виховання. Такі заходи відпо-
відальності усиновлювача, як недійсність 
усиновлення, скасування усиновлення, 
позбавлення усиновлювача батьківських 
прав, є такими невигідними покладення-
ми особистого, майнового та організацій-
ного характеру, що застосовуються ви-
ключно у судовому порядку до винуватої 
особи, яка вчинила протиправне діяння у 
сфері усиновлення, і тягнуть за собою інші 
додаткові правові наслідки.
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SUMMARY 
The author of the article has analyzed the 

family legislation of Ukraine, France on the ap-
plication of responsibility measures to an adoptive 
parent; the practice of resolving disputes regard-
ing the voidance and annulment of adoption by 
the European Court of Human Rights. It has 
been substantiated that the responsibility measures 
that can be applied to an adoptive parent under 
the current family legislation of Ukraine in case 
of violation of family rights and interests are the 
vindication of the late alimony payment fee (pen-
alty); vindication of the infl ation rate for the entire 
period of delay in paying additional expenses for 
a child; vindication of three percent per annum 
from the outstanding amount of paying additional 
expenses for a child; invalidity of adoption; adop-
tion annulment; deprivation of paternal rights of 
an adoptive parent. It has been argued that the 
vindication of the late alimony payment fee (pen-
alty) can be applied to an adoptive parent in case 
of establishing two mandatory general conditions 
of family and legal responsibility: the unlawful 
behavior of the alimony payer, which is manifested 
in the maintenance debt in case of the late alimony 
payment; the guilt of an adoptive parent, who is 
obliged to pay alimony by a court decision or by 
a contract. It has been proved that the adoption 
annulment can be a measure of responsibility for 
an adoptive parent within the family law only in 
one case, when the adoption is not in the inter-
ests of a child, does not provide him with family 
education. It has been argued that such measures 
of an adoptive parent’s responsibility as invalid-
ity of adoption, adoption annulment, deprivation 
of paternal rights of an adoptive parent are dis-
advantage assignments of personal, property and 
organizational nature applied exclusively in court 
to the guilty party committed the wrongful act in 
the fi eld of adoption and which entail other ad-
ditional legal consequences.

Key words: adoption, an adoptive parent, late 
alimony payment fee (penalty), invalidity of adop-
tion, adoption annulment, deprivation of pater-
nal rights of an adoptive parent.

АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано сімейне законо-

давство України, Франції щодо застосуван-
ня заходів відповідальності до усиновлювача; 
практику розгляду спорів щодо анулювання 
та скасування усиновлення Європейським 
судом з прав людини. Обґрунтовано, що за-
ходами відповідальності, які можуть бути 
застосовані до усиновлювача за чинним сі-
мейним законодавством України у разі по-
рушення ним сімейних прав та інтересів, 
є стягнення неустойки (пені) за простро-
чення сплати аліментів; стягнення індексу 
інфляції за весь час прострочення оплати 
додаткових витрат на дитину; стягнен-
ня трьох процентів річних із простроченої 
суми оплати додаткових витрат на дитину; 
недійсність усиновлення; скасування усинов-
лення; позбавлення усиновлювача батьків-
ських прав. Аргументовано, що стягнення 
неустойки (пені) за прострочення сплати 
аліментів може бути застосоване до усинов-
лювача при встановленні двох обов’язкових 
загальних умов сімейно-правової відповідаль-
ності: протиправності поведінки платника 
аліментів, яка знаходить свій прояв у на-
явності заборгованості за аліментами при 
простроченні їх сплати; вини усиновлювача, 
який зобов’язаний сплачувати аліменти за 
рішенням суду або за договором. Доведено, 
що скасування усиновлення може бути захо-
дом відповідальності усиновлювача в сімей-
ному праві тільки в одному випадку, коли 
усиновлення суперечить інтересам дитини, 
не забезпечує їй сімейного виховання. Аргу-
ментовано, що такі заходи відповідальності 
усиновлювача, як недійсність усиновлення, 
скасування усиновлення, позбавлення уси-
новлювача батьківських прав, є такими не-
вигідними покладеннями особистого, май-
нового та організаційного характеру, що за-
стосовуються виключно у судовому порядку 
до винуватої особи, яка вчинила протиправ-
не діяння у сфері усиновлення, і тягнуть за 
собою інші додаткові правові наслідки.
Ключові слова: усиновлення, усинов-

лювач, неустойка (пеня) за прострочення 
сплати аліментів, недійсність усиновлення, 
скасування усиновлення, позбавлення уси-
новлювача батьківських прав.
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В статье исследуется родительское вос-
питание как отдельный объект граждан-
ских правоотношений с целью предостав-
ления юридической характеристики этому 
понятию, определения понятия родитель-
ского воспитания в гражданско-правовом 
смысле и исследования прав и обязанностей, 
входящих в систему родительского воспита-
ния.
Постановка проблемы. Сейчас в укра-

инской науке отсутствует единый подход к 
определению родительского воспитания как 
объекта гражданских и семейных правоот-
ношений. Также отсутствует единая по-
зиция относительно прав и обязанностей 
детей и родителей, которые входят в си-
стему родительского воспитания. Поэтому 
необходимо предоставление четкой юриди-
ческой характеристики родительскому вос-
питанию как объекту гражданских право-
отношений и внесения соответствующих 
изменений в украинское законодательство.
Цель статьи. Определить юридическую 

природу родительского воспитания как от-
дельного объекта гражданских правоотно-
шений. Исследовать права и обязанности 
детей и родителей, которые входят в систе-
му родительского воспитания.
Изложение основного материала. Дано 

определение родительскому воспитанию, как 
объекту гражданских правоотношений. Про-
анализировано родительское воспитание как 
объект права и определены его характерные 
черты. Названы основные права и обязан-
ности детей и родителей, которые входят в 

Постановка проблеми
Сьогодні дедалі актуальнішою стає 

проблема забезпечення прав дітей на 
батьківське виховання. Однак у вітчиз-
няному законодавстві відсутнє визначен-
ня як самого права на батьківське вихо-
вання так і вичерпного переліку прав та 
обов’язків дітей та батьків, що входять до 
нього. При цьому проблемою є не тільки 
недосконалість нормативно-правового за-
безпечення, що регулює відносини у сфері 
здійснення батьківського піклування, а й 
відсутність єдиної позиції серед науковців 
щодо юридичної характеристики батьків-

систему родительского воспитания. Предло-
жено выделить такое право ребенка как пра-
во на свободный доступ к необходимой для его 
гармоничного развития информации.
Выводы. Пока не существует четкого 

единого определения родительского воспита-
ния как объекта гражданских или семейных 
правоотношений. Также не существует еди-
ного подхода к определению перечня прав и 
обязанностей родителей и детей, входящих 
в систему родительского воспитания. В то 
же время, принятие и законодательное за-
крепление такого перечня крайне необходимо 
для наиболее эффективной защиты прав ре-
бенка и защиты его интересов.
Ключевые слова: личное неимуществен-

ное право, родительское воспитание, права и 
обязанности.
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ського піклування як об’єкта цивільних 
правовідносин.
Саме тому доцільним є модернізація 

вітчизняного законодавства (зокрема – 
Сімейного кодексу України), що регулює 
відносини у сфері здійснення батьків-
ського піклування. Також у законодавстві 
необхідно закріпити механізм правового 
забезпечення прав дитини на батьківське 
піклування.

Аналіз останніх досліджень та       
публікацій

Проблематиці цивільного та сімейного 
права у сфері здійснення батьківського пі-
клування присвячено цілу низку наукових 
праць таких дослідників, як О.О. Балко, 
І.В. Волощук, С. Гром, Б.К. Левківський, 
О.В. Мельник, Л.А. Ольховик, О.В. Синє-
губов, Т.А. Шумілова та інші.

Мета статті
Надати юридичну характеристику 

батьківському піклуванню як об’єкту ци-
вільних правовідносин. Обґрунтувати та 
сформувати пропозиції по вдосконаленню 
вітчизняного законодавства у відповідній 
сфері.

Виклад основного матеріалу
Основною функцією сім’ї, як зазначає 

Б.К. Левківський, є виховання дитини як 
майбутнього члена суспільства та грома-
дянина, та саме від виховання у сім’ї зале-
жить, якою стане людина в майбутньому [4]. 
Крім того, діти наразі є однією з найменш 
захищених категорій осіб, через відсутність 
можливості самостійно захищати свої права. 
Так, І.В. Волощук зазначає, що «відсутність 
можливостей (як фізичних, так і фінансо-
вих, соціальних тощо) самостійного захисту 
від посягань на її свободу, призводить до 
численних порушень прав дітей у всьому 
світі, і зокрема, в Україні [2, с. 19]. Отже, 
держава має приділяти посилену увагу за-
хисту права дітей на належне батьківське 
виховання.
Тому вкрай важливим вбачається на-

дання визначення батьківського вихован-

ня як об’єкта цивільного права та дослі-
дження системи прав та обов’язків батьків 
та дітей, що його утворюють. На жаль, на-
разі вітчизняне законодавство не містить 
визначення поняття батьківського вихо-
вання. Єдиної наукової концепції щодо 
визначення такого поняття теж наразі не 
існує. Для того, щоб запропонувати таке 
визначення, перш за все необхідно окрес-
лити характерні риси батьківського піклу-
вання та дослідити права та обов’язки, що 
до нього входять.
Говорячи про права та обов’язки, що 

входять до системи батьківського піклу-
вання, безперечно, слід вести мову про 
особисті немайнові права та обов’язки, 
оскільки саме вони характерні для від-
носин батьків та дітей. Так, О.В. Мельник 
зазначає, що «саме особисті немайнові від-
носини займають провідне становище у 
відносинах батьків і дітей, оскільки дитина 
найчастіше ще не має власного майна і ціл-
ком залежить від батьків, як у матеріаль-
ному, так і в емоційному плані» [5, с. 125].-
З цього можна дійти висновку про немай-
нову особисту природу батьківського ви-
ховання як об’єкта цивільних правовідно-
син. 
Слід констатувати, що наразі вітчиз-

няне законодавство не містить достатньо 
ефективного механізму захисту прав ди-
тини на належне батьківське виховання. 
О.В. Синєгубов зазначає, що «реалії сього-
дення вимагають перегляду процедур ре-
алізації в Україні прав дитини, передбаче-
них Конвенцією ООН про права дитини 
та чинним законодавством. Адже до сьо-
годні в законодавстві практично відсутній 
принцип дотримання найвищих інтересів 
дитини, який є базовим у Конвенції» [9, 
с. 128]. Тому вкрай важливим є створення 
системи норм, де буде закріплено прин-
цип дотримання найвищих інтересів ди-
тини та буде міститись механізм правово-
го забезпечення цього принципу.
Слід зазначити, що, на наш погляд, 

батьківське виховання як об’єкт цивіль-
них правовідносин складається з двох 
основних великих блоків – обов’язку бать-
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ків на батьківське виховання та права ди-
тини на батьківське виховання, що тісно 
пов’язані між собою. Однак слід наголоси-
ти, що існують і два менших блоки – пра-
ва батьків на виховання дітей та обов’язки 
дітей у сфері здійснення батьківського ви-
ховання (про це докладніше далі).
Спочатку необхідним є надати ви-

значення поняття «обов’язок батьків».-
Т.А Шумілова, досліджуючи обов’язки 
батьків як об’єкта правовідносин, вио-
кремлює такі їх характерні риси:

1. Це основні обов’язки людини, що 
закріплені в Конституції та характеризу-
ються евентуальністю та мають адресний 
характер (направлені лише на одну групу 
осіб, у яких виникають відповідні права – 
дітей).

2.  Ці обов’язки водночас є й правом 
батьків, а тому необхідним є використан-
ня терміну «правообов’язки батьків».

3. Для батьківських обов’язків бази-
сом є не тільки норми права, а й норми 
моралі [10, с. 8].
У цілому з цієї думкою потрібно по-

годитись, однак все ж таки пропонується 
наголосити, що, на нашу думку, обов’язки 
батьків не є одночасно їх правом. Право 
завжди носить диспозитивний характер 
(не потребує обов’язкової реалізації), вод-
ночас обов’язок завжди має імперативний 
характер (закріплений в нормативно-пра-
вових актах обов’язок має виконуватись). 
А тому, права та обов’язки батьків є двома 
окремими категоріями. Крім того, бать-
ківські обов’язки дійсно базуються на нор-
мах моралі, однак, досліджуючи їх у пра-
вовому контексті, вбачається недоцільним 
виокремлення цієї характерної риси.
Пропонується назвати такі характерні 

риси обов’язків батьків у сфері здійснення 
батьківського виховання:

1. Направлені на реалізацію права ді-
тей на батьківське виховання. Тобто сис-
тема обов’язків батьків у сфері здійснення 
батьківського виховання тісно пов’язана з 
системою прав дитини на належне бать-
ківське виховання та кожному праву ко-
респондує відповідний обов’язок.

2. Ці обов’язки передбачені чинним 
законодавством України. З точки зору 
цивільного права, лише ті обов’язки, що 
прямо закріплені у чинних нормативно-
правових актах, мають обов’язкову юри-
дичну силу.

3. Забезпечують виконання принци-
пу дотримання найвищих інтересів дити-
ни, який закріплено у Конвенції ООН про 
права дитини.

Щодо терміну «виховання», то  В.C. Гром, 
досліджуючи це питання, пропонує таке 
визначення В. Даля: виховання – «піклу-
вання про речові та моральні потреби ма-
лолітнього» [3, с. 161]. Пропонується все 
ж таки визначити, що виховання у цивіль-
но-правовому контексті є не просто пі-
клуванням, а системою взаємопов’язаних 
прав та обов’язків батьків та дітей.
У ч. 3 ст. 55 Закону України «Про 

освіту» зазначені такі обов’язки батьків у 
сфері здійснення батьківського вихован-
ня: виховувати у дітей повагу до гідності, 
прав, свобод і законних інтересів людини, 
законів та етичних норм, відповідальне 
ставлення до власного здоров’я, здоров’я 
оточуючих і довкілля; сприяти виконан-
ню дитиною освітньої програми та до-
сягненню дитиною передбачених нею 
результатів навчання; поважати гідність, 
права, свободи і законні інтереси дити-
ни та інших учасників освітнього проце-
су; дбати про фізичне і психічне здоров’я 
дитини, сприяти розвитку її здібностей, 
формувати навички здорового способу 
життя; формувати у дитини культуру діа-
логу, культуру життя у взаєморозумінні, 
мирі та злагоді між усіма народами, етніч-
ними, національними, релігійними гру-
пами, представниками різних політичних 
і релігійних поглядів та культурних тра-
дицій, різного соціального походження, 
сімейного та майнового стану; настанова-
ми й особистим прикладом утверджувати 
повагу до суспільної моралі та суспільних 
цінностей, зокрема правди, справедли-
вості, патріотизму, гуманізму, толерант-
ності, працелюбства; формувати у дітей 
усвідомлення необхідності додержуватися 
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Конституції та законів України, захища-
ти суверенітет і територіальну цілісність 
України; виховувати у дитини повагу до 
державної мови та державних символів 
України, національних, історичних, куль-
турних цінностей України, дбайливе став-
лення до історико-культурного надбання 
України; дотримуватися установчих доку-
ментів, правил внутрішнього розпорядку 
закладу освіти, а також умов договору про 
надання освітніх послуг (за наявності) [7]. 
Можна дійти висновку, що ця нор-

ма містить вичерпний перелік обов’язків 
батьків у сфері здійснення батьківсько-
го виховання під час освітнього процесу. 
Водночас, на жаль, чинне законодавство 
не містить переліку прав та обов’язків 
батьків та дітей у сфері здійснення бать-
ківського виховання в цілому чи по інших 
підсистемах. 
Важливо зазначити, що обов’язки 

батьків у сфері здійснення батьківського 
виховання складно визначити, оскільки 
вони носять суб’єктивний характер. Так, 
обов’язки щодо батьківського виховання 
можуть по-різному трактуватися в залеж-
ності від релігійних, національних, кла-
сових чи інших особливостей конкретної 
родини. 
Важливо зазначити, що у законодавстві 

закріплено не тільки обов’язки батьків під 
час здійснення батьківського виховання, 
однак й обов’язок дітей. Так, у ч. 1 ст. 172 
Сімейного кодексу України зазначено, що 
дитина, повнолітні дочка, син зобов’язані 
піклуватися про батьків, проявляти про 
них турботу та надавати їм допомогу. Тоб-
то існує обов’язок дитини піклуватись про 
батьків, який закріплено у вітчизняному 
законодавстві. Цей обов’язок дитини фак-
тично є основою блоку обов’язків дітей у 
сфері правовідносин, пов’язаних із здій-
сненням батьківського виховання.
Досліджуючи обсяг прав, що входять 

до системи батьківського виховання, 
перш за все необхідно визначитись із спів-
відношенням понять «батьківські права» 
та «право на виховання».

О.О. Балко зазначає, що поняття «бать-
ківські права» та «право на виховання» збі-
гаються та мають однаковий зміст [1, с. 26]. 
Однак пропонується все ж таки відрізня-
ти ці два поняття, хоча вони дійсно є до-
сить близькими за змістом. Наприклад, 
визначене у ч. 1 ст. 172 Сімейного кодек-
су України право батьків на піклування, 
яке є обов’язком їх дитини, безперечно, 
є батьківським правом, однак, на наш по-
гляд, не входить до системи права на ви-
ховання. Отже пропонується визначити, 
що право на виховання входить до систе-
ми батьківських прав та є вужчим за обся-
гом. Щодо співвідношення понять «право 
на виховання» та «батьківське виховання» 
як об’єктів цивільних правовідносин, то 
на наш погляд, «батьківське виховання» 
також є ширшим за змістом, оскільки охо-
плює  й обов’язки щодо здійснення бать-
ківського виховання.
Дослідження обов’язків батьків у сфе-

рі здійснення батьківського виховання є 
неможливим без аналізу прав дітей, що 
відповідають таким обов’язкам. Щодо ви-
значення переліку прав дитини в системі 
батьківського виховання, Л.А. Ольховик, 
говорячи про права дитини на виховання, 
виокремлює такі права:

1. Право дитини на спілкування із чле-
нами сім’ї.

2. Право дитини на забезпечення своїх 
інтересів.

3. Право дитини на батьківське розу-
міння.

4. Право дитини на повагу.
5. Право дитини на проживання в сім’ї.
6. Право дитини на належний догляд і 

турботу [6, с. 109-115].
Враховуючи той факт, що дослідники 

прав людини в останній час виокремлю-
ють такий вид прав людини, як право на 
інформацію, пропонується доповнити цей 
перелік правом дитини на вільний доступ 
до необхідної для її гармонійного розви-
тку інформації. Під цим правом пропо-
нується розуміти надання дитині доступу 
до інформації, що сприятиме її розвитку, 
а саме: книг, аудіо-, відеоматеріалів тощо. 
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Важливо наголосити, що доступ дитині 
має надаватись не в цілому до окремих 
видів інформації (наприклад, відеомате-
ріалів) без обмежень, а лише до конкрет-
них джерел інформації, які необхідні для 
гармонійного розвитку дитини. Також 
певним чином можливо розглядати це 
право як право на вільний доступ дитини 
до необхідної для її гармонійного розви-
тку інформації в мережі Інтернет. Хоча на 
даний момент часу таке право людини ще 
не виокремлюють, однак, враховуючи той 
факт, що Інтернет стає невід’ємною части-
ною нашого життя. Тому право на вільний 
доступ до мережі Інтернет (звісно з окре-
мими обмеженнями) може розглядатись 
як нове право людини (а з обмеженнями – 
й дитини). Важливо наголосити, що у разі 
гарантування згаданих вище прав, право 
на вільний доступ людини до мережі Ін-
тернет має забезпечуватись державою, а 
право на обмежений доступ дитини до ме-
режі Інтернет – батьками. 
У Доповіді спеціального доповідача 

з питань сприяння та захисту права на 
свободу думок та їх вільного вираження 
Франка Ла Рю зазначено, що забезпечен-
ня вільного доступу громадян до мережі 
Інтернет є пріоритетним завданням для 
всіх держав світу, оскільки Інтернет є не-
замінним та важливим інструментом для 
реалізації широкого кола прав людини 
[11]. Тому слід наголосити, що рівний до-
ступ до мережі Інтернет має гарантувати-
ся державою та є важливим механізмом 
захисту прав та свобод людини та грома-
дянина. Враховуючи існуючі складності 
для дитини у питаннях захисту її прав, 
саме доступ до мережі Інтернет також 
може стати важливим інструментом, де 
дитина зможе як знайти необхідну інфор-
мацію щодо її прав, так і звернутися за їх 
захистом до відповідних органів завдяки 
електронному листу або використовуючи 
контакти державних органів, які розміще-
ні у мережі Інтернет.
Також є ще одне право дитини, що 

входить до системи прав на виховання. 
Відповідно до ст. 171 Сімейного кодексу 

України, думка дитини має бути врахова-
на при вирішенні питань, що стосуються 
її життя, та дитина має право на те, щоб 
бути вислуханою батьками, іншими чле-
нами сім’ї, посадовими особами з питань, 
що стосуються її особисто, а також питань 
сім’ї [8]. Тому пропонується доповнити 
перелік прав, що входять до системи прав 
дитини на виховання право на врахуван-
ня думки дитини при прийнятті будь-
яких рішень, пов’язаних з нею особисто. 
При цьому слід наголосити, що пріоритет 
має надаватися не принципу на враху-
вання думки дитини при прийнятті будь-
яких рішень, пов’язаних з нею особисто, 
а принципу дотримання найвищих інте-
ресів дитини.
Виходячи з вищенаведеного, пропо-

нується надати таке визначення бать-
ківського виховання як об’єкта цивіль-
них правовідносин – це складна система 
взаємопов’язаних особистих немайнових 
прав та обов’язків батьків та дітей, що на-
правлена на дотримання найвищих інте-
ресів дитини, створення оптимальних 
умов для її розвитку та соціалізації, що на-
правлена на задоволення майнових та не-
майнових потреб дитини.
Тому пропонується назвати такі ха-

рактерні риси батьківського виховання як 
об’єкта цивільних правовідносин:

1. Системність. Права та обов’язки 
у сфері здійснення батьківського вихо-
вання утворюють складну систему. Вони 
є взаємопов’язаними та поєднані між со-
бою.

2. Особистий немайновий характер 
прав та обов’язків батьків та дітей у сфері 
здійснення батьківського виховання.

3. Двосторонній характер. У сфері 
здійснення батьківського виховання пра-
вовідносини виникають між двома осно-
вними суб’єктами – батьками та дітьми. 

4. Направленість на дотримання най-
вищих інтересів дитини. Всі правовідно-
сини у сфері здійснення батьківського 
виховання направлені виключно на до-
тримання найвищих інтересів дитини, 
створення оптимальних умов для її розви-
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тку та соціалізації, що направлена на задо-
волення майнових та немайнових потреб 
дитини.

Висновки
Необхідним є законодавче закріплен-

ня системи прав та обов’язків дітей та 
батьків, що входять до складу прав та 
обов’язків з батьківського виховання. 
Пропонується законодавчо визначити 
такі права дитини, як право на доступ до 
інформації, що необхідна для її гармоній-
ного розвитку, а також право дитини на 
врахування її думки при прийнятті будь-
яких рішень, пов’язаних з нею особисто. 
Також важливим є не просто закріплення 
прав та обов’язків у нормативно-правових 
актах, а створення ефективно діючого ме-
ханізму забезпечення права на батьківське 
виховання. Для цього необхідно законо-
давчо закріпити визначення батьківсько-
го виховання як об’єкту цивільних право-
відносин, яке пропонується визначити як 
складну систему взаємопов’язаних особис-
тих немайнових прав та обов’язків батьків 
та дітей, що направлена на дотримання 
найвищих інтересів дитини, створення 
оптимальних умов для її розвитку та со-
ціалізації, що направлена на задоволення 
майнових та немайнових потреб дитини.
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SUMMARY 
The article examines parental care as a sepa-

rate object of civil law relations with the aim of 
providing legal characteristics of this concept, 
defi ning the concept of parental care in a civil-
legal sense, and researching the rights and obli-
gations included in the system of parental care.

Problem formulation. Now in Ukrainian sci-
ence there is no unifi ed approach to the defi ni-
tion of parental care as an object of civil and 
family relations. There is also no unifi ed position 
regarding the rights and obligations of children 
and parents who are part of the parental care sys-
tem. Therefore, it is necessary to provide a clear 
legal description of parental care as an object of 
civil legal relations and the introduction of ap-
propriate changes in Ukrainian legislation.

Formulation of objectives. The article objec-
tives are to determine the legal nature of parental 
care as a separate object of civil legal relations 
and to examine the rights and obligations of chil-
dren and parents who are part of the parental 
care system.

The main material presentation. The defi ni-
tion of parental care as an object of civil law 
relations is given. Analyzed parental care as 
an object of law and identifi ed its characteris-
tic features. The basic rights and obligations of 
children and parents, which are included in the 
system of parental care, are named. It was pro-
posed to highlight such a child’s right as the right 
to free access to the information necessary for its 
harmonious development.

Conclusions. At the moment there is no clear 
unifi ed defi nition of parental care as an object of 
civil or family relations. Also, there is no single 
approach to determining the list of rights and 
duties of parents and children who are members 
of the parent care system. At the same time, the 
adoption and legislative consolidation of such a 
list is essential for the most effective protection of 
the rights of the child and the protection of his 
interests.

Keywords: personal law, parental care, rights 
and obligations.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджується батьківське вихо-

вання як окремий об’єкт цивільних правовідно-
син з метою надання юридичної характерис-
тики цьому поняттю, визначення поняття 
батьківського виховання в цивільно-правовому 
розумінні та дослідження прав та обов’язків, 
що входять у систему батьківського виховання. 
Постановка проблеми. Наразі в українській 

науці відсутній єдиний підхід щодо визначення 
батьківського виховання як об’єкта цивільних 
та сімейних правовідносин. Також відсутня 
єдина позиція щодо прав та обов’язків дітей та 
батьків, які входять до системи батьківського 
виховання. Тому необхідним є надання чіткої 
юридичної характеристики батьківському ви-
хованню як об’єкту цивільних правовідносин 
та внесення відповідних змін в українське за-
конодавство.
Мета статті. Визначити юридичну при-

роду батьківського виховання як окремого 
об’єкта цивільних правовідносин. Дослідити 
права та обов’язки дітей та батьків, що вхо-
дять до системи батьківського виховання.
Виклад основного матеріалу. Надано визна-

чення батьківському вихованню, як об’єкту ци-
вільних правовідносин. Проаналізовано бать-
ківське виховання як об’єкт права та визначе-
но його характерні риси. Названо основні права 
та обов’язки дітей та батьків, що входять до 
системи батьківського виховання. Запропоно-
вано виокремити таке право дитини, як право 
на вільний доступ до необхідної для її гармоній-
ного розвитку інформації.
Висновки. Наразі не існує чіткого єдино-

го визначення батьківського виховання як 
об’єкта цивільних чи сімейних правовідносин. 
Також не існує єдиного підходу до визначення 
переліку прав та обов’язків батьків та дітей, 
що входять до системи батьківського вихован-
ня. Водночас прийняття та законодавче за-
кріплення такого переліку є вкрай необхідним 
для найбільш ефективного захисту прав дити-
ни та захисту її інтересів.
Ключові слова: особисте немайнове право, 

батьківське виховання, права та обов’язки.
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В статье исследованы исторические 
аспекты применения государственно-част-
ного партнерства в контексте развития 
концессионных отношений как наиболее пер-
спективной и комплексной формы взаимо-
действия власти и бизнеса на основе истори-
ческих примеров деятельности в указанной 
сфере. На основании обобщения зарубежно-
го и отечественного опыта организации и 
функционирования государственно-частного 
партнерства предложены основные направ-
ления государственной политики в сфере 
формирования и функционирования указан-
ного института в Украине. Представлены 
выводы и предложения касательно теорети-
ко-правовых основ регламентации государ-
ственно-частного партнерства в Украине, 
осуществляемого в форме концессионной дея-
тельности.
Ключевые слова: государственно-част-

ное партнерство, концессия, концессионная 
деятельность, концессионные отношения, 
государственная собственность, коммуналь-
ная собственность, хозяйственная деятель-
ность.

та впровадження найбільш взаємовигідних 
форм співпраці держави із суб’єктами гос-
подарювання, які в пріоритеті сформовані 
за рахунок приватної власності та приватно-
го інвестування. Одним з основних завдань 
такої співпраці має бути теоретико-правове 
обґрунтування із подальшим його впрова-
дженням на практиці, з метою диверсифіка-
ції економічних ризиків у різних сферах со-
ціального життя суспільства. 

Зв’язок вказаної проблеми із важливи-
ми науковими та  практичними завданнями

Сьогодні в Україні триває жвава диску-
сія щодо необхідності реформування зако-
нодавства у сфері ДПП. Щодо цього, протя-
гом останніх років зацікавленими сторонами 
надається багато рекомендацій. Деякі із за-
пропонованих змін можуть стати абсолютно 
критичними для угод ДПП, а інші – мають 
важливе значення і дозволять у майбутньому 
істотно збільшити надходження до бюджетів 
від здійснення ДПП через створення реаль-
но діючого механізму здійснення ДПП, що, 
у свою чергу, призведе до більш широкого 
застосування ДПП. Так, реформування від-
носин у зазначеній сфері вимагає як науко-
во-теоретичного обґрунтування механізмів 
запровадження прогресивних форм господа-
рювання в Україні, так і прогнозування май-
бутніх змін.
Наслідками гідного реформування за-

конодавства, що регулює відносини влади 
та бізнесу, має стати розвиток різних форм 

Постановка проблеми у загальному     
вигляді

Історичний розвиток правового регу-
лювання економічних відносин з їх числен-
ною багатовекторністю неодноразово ставав 
об’єктом поглибленого наукового пошуку 
представників економіко-правової сфери як 
минулого, так і сьогодення та з беззапере-
чністю резюмував необхідність винайдення 
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ДПП, що, у свою чергу, матиме позитивні со-
ціально-економічні та інші наслідки у вигля-
ді створення нових робочих місць, зростання 
доходів бюджетів різних рівнів, досягнення 
різних суспільнокорисних цілей у конкрет-
них випадках здійснення ДПП (розвиток 
інфраструктури, покращення якості життя 
через більш якісне і різноманітне надання 
послуг для населення тощо).
Розвиток науки неможливий без дослі-

дження генезису предмета. Отже, доцільним 
та конче необхідним є проведення узагаль-
нення історичного досвіду становлення та 
розвитку функціонування ДПП.

З огляду на зазначене, метою даною стат-
ті є теоретико-правовий аналіз історичного 
досвіду відносин між державою та бізнесом, 
а також з’ясування та узагальнення практи-
ки застосування механізмів ДПП у різних 
країнах світу з метою розробки на цій основі 
науково-теоретичних і практичних рекомен-
дацій щодо визначення змісту поняття «дер-
жавно-приватне партнерство» та ролі ДПП у 
сучасних економіко-правових умовах Украї-
ни.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, у яких започатковано розв’язання цієї 

проблеми
Значний внесок у розвиток державно-

приватного партнерства зробили вітчизняні 
й зарубіжні вчені як сучасного так і минулих 
періодів, а саме: О.І. Авцинов, А. В. Белиць-
ка, В.Г. Варнавський, Х. В. Гонсалес Гарсіа, 
А.П. Вихрян, І.В. Запатрина, А.І. Кредісов, 
Ю. Кюлін, Б. А. Ландау, Стівен Х. Ліндер, 
Д.Б. Матвєєв, М. В. Матявина, І.В. Резни-
ченко, А. Сазарес Маркос, В. Е. Сазонов, 
В. Ю. Солдатенков та ін.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми, котрим присвячу-

ється означена стаття
Проведений аналіз наукових доробок 

які були присвячені вивченню особливос-
тей форм державно-приватного партнерства 
спонукає до акцентування уваги автора на 
важливості звернення до опрацювання істо-
рико-етнічних складових, що лежали в осно-
ві формування підстав взаємовигідного парт-

нерства держави як утворення, що розпо-
ряджається об’єктами концесій, з суб’єктами 
господарювання приватних організаційно-
правових форм, як користувачів об’єктами, 
прийняття управлінських рішень яких за-
сновується на природніх, незаангажованих 
державно-владними перепонами способах 
залучення капіталу, формах впровадження 
інноваційних здобутків та розумінні госпо-
дарського ризику для ефективної реалізації 
суспільно важливих проектів. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня і обґрунтування отриманих наукових 

результатів
Аналіз літературних джерел дозволяє ви-

ділити певні етапи становлення та правового 
впорядкування інституту ДПП. Підтримую-
чи позицію переважної більшості дослідни-
ків маємо акцентувати увагу на чотирьох ета-
пах становлення. 
Перший етап, як зародження ідеї ДПП у 

первинному, що лише своїм призначенням 
нагадує сучасні форми ДПП та має витоки з 
міст-держав античного світу, який визнача-
ється фактом розпаду імперій;
Другий – ототожнюється з цілою епохою 

наукових та географічних відкриттів, що 
припадає на середні століття та характери-
зується більшою активністю представників 
державного апарату на формування вищеза-
значеного партнерства, а особливо на контр-
оль за здійсненням діяльності та отриманням 
прибутку від її здійснення;
Третій етап слід пов’язувати з виникнен-

ням нових форм правління, що приходили 
на зміну середньовічно-феодальним укладам 
побудови суспільних відносин, виникненням 
конституційних монархій та, відповідно, но-
вому розумінню ДПП як форми;
Четвертий – етап, що ототожнюється із 

превалюванням промислово-виробничих 
відносин на тлі капіталістичної форми по-
будови суспільних відносин та поступовою 
інтеграцією внаслідок впровадження нових 
форм виробництва, інноваційних технологій 
та передових управлінських рішень, який 
триває по теперішній час. 
Слід зазначити, що останній етап, і це є 

цілком логічним, базується на сучасних до-
слідженнях економіко-правової сфери науко-
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вої активності людства та пошуку найбільш 
ефективних організаційно-управлінських 
методів адміністрування суспільних відно-
син. Вважається, що саме на цьому етапі ідея 
ДПП отримала «друге народження». Так, 
В.Г. Варнавський вважає, що ідея ДПП у су-
часному розумінні виникла у Великобританії 
в 80-ті рр. минулого століття. У 1992 р. уряд 
Д. Мейджора оголосив про створення «Ініці-
ативи приватного фінансування», метою якої 
було передання фінансування державних 
об’єктів соціальної інфраструктури приватно-
му бізнесу. Нова концепція управління дер-
жавною власністю привносила значні зміни 
в управління економікою країни. Державне 
казначейство Великобританії одразу сформу-
вало групу, до якої входили державні служ-
бовці та представники бізнесу, для надання 
допомоги урядовим інституціям у подальшій 
роботі. Міністерства та департаменти почали 
створювати консультативні, дорадчі органи, 
а також контролюючі організації [1, с. 60–61].
Належність до четвертого етапу станов-

лення ДПП підтримує і та частина науков-
ців, яка вважає його започаткуванням США. 
Так, американський вчений Стівен Х. Ліндер 
зазначає: - «Незважаючи на імпульс, отрима-
ний у кінці вісімдесятих, і статус необхідної 
реформи, державно-приватне партнерство 
не є чимось новим для влади. Більше ніж за 
десять років до цього, без фанфар і реформа-
торської печатки, подібні партнерства впро-
ваджувалися федеральним урядом США в 
якості інструменту для стимулювання при-
ватних інвестицій у міську інфраструктуру…» 
[2, с.19].
Із зазначеним міркуванням узгоджується 

позиція М.В. Матявіної, яка відзначає у сво-
єму дослідженні, що термін «державно-при-
ватне партнерство» з’явився в США. Перші 
проекти ДПП були спрямовані на спільне 
державно-приватне фінансування освітніх 
програм, а вже згодом (1950-ті рр.) до фінан-
сування об’єктів громадського користування 
та до модернізації і розбудови міст (1960-х 
рр.) [3].
Слід зауважити, що фінансово-правові 

складові системи державного адмініструван-
ня впроваджуються, здебільшого, імператив-
ними заходами впливу, важливості владного 
підпорядкування та відносній фінансовій 

самостійності на відміну від приватно-право-
вих механізмів впливу, що не базуються на 
надходженнях від податків і зборів, проте 
стимулюються наявністю внутрішньої кон-
куренції та більш природніх економічних ва-
желях впливу на прийняття управлінських 
рішень. Вищезауважене є поясненням від-
сутності довгострокових стратегічних планів, 
цілей, які б засновувались на відповідному 
плануванні, що призводило до невідповід-
ного фінансування та відсутності відпові-
дальності суб’єктів, що знаходились на стадії 
укладання первинного договору. 
Повертаючись до перших етапів заро-

дження ідеї ДПП, зазначимо: історичні факти 
свідчать про те, що у законах Хаммурапі (Ва-
вилон, XVIII до н. е.) є уложення про орен-
ду, кредит і аналог концесії. Наділи, які воїни 
отримували від царя, передавалися у спадок 
по чоловічій лінії, проте були невідчужувани-
ми навіть для кредиторів. Прикладом пер-
винних моделей ДПП можна вважати оренду 
земель, що належали державі від десяти років 
до факту спадкування. У той же час, держава 
заохочувала приватних осіб до участі у дер-
жавних проектах шляхом винайдення різно-
го роду механізмів, адже податки не могли 
відшкодовувати усіх витрат. Також можна 
привести приклад існування Лавріонських 
срібних копалин і іншого державного майна 
(земельних площ, рудників і засобів водного 
транспорту) в Афінах в IV ст. до н.е., які, буду-
чи власністю держави, оплатно надавались в 
оренду приватним підприємцям. [4].
Також можна навести приклад механізму 

приватного збору мит та податків. Він поля-
гав у переданні державою своїх функцій при-
ватним суб’єктам, що знаходить своє відобра-
ження на території стародавнього Ірану (VI 
століття до н.е.), Древньої Греції та Древньо-
му Римі (IV століття до н. е.) як збір мит та 
відкупів, які надалі набули широкого поши-
рення в середніх віках у Франції, в Голландії, 
Іспанії та Англії, в Ірані та Індії, в Бразилії, 
Італії, США та Мексиці аж до початку ХХ сто-
ліття. Різновид такої діяльності проводився 
як приватними особами, так і спеціалізова-
ними компаніями.
Співпраця між державою та приватним 

сектором спостерігалася на територіях Ав-
стрії, Бельгії, Бразилії, Італії, Іспанії, Німеч-
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чини, Росії, України, Франції, Японії пере-
важно у формі концесій.
Так, частина австрійської залізниці була 

побудована у 1874 р. саме в рамках здійснен-
ня ДПП [5, с. 2] шляхом укладання Австрією 
концесійної угоди з приватним консорціумом 
про здійснення будівництва, фінансування, 
а також експлуатації відрізка залізничного 
сполучення між комунами Штайнах і Рід, 
який отримав назву Залізниця кронпринца 
Рудольфа [6, с. 160]. Слід звернути увагу на 
те, що здійснення фінансування цього про-
екту стало можливим тільки після забезпе-
чення державним партнером доступності фі-
нансових гарантій. Проект був завершений 
раніше зазначеного угодою терміну [7, с. 23].

Як і в багатьох інших країнах, ДПП не є 
принципово новим явищем для Бельгіі [8, с. 381]. 
Співпраця між державою та бізнесом у Бель-
гії бере свій початок ще в минулому столітті 
зі створення міжмуніципальних організацій 
фірм, значна кількість яких була орієнтова-
на на ринок, а також від часу застосування 
контрактів про закупівлю та концесії, про 
надання державних послуг та здійсненні сус-
пільних робіт [9 , с. 11].
ДПП у Бразилії також має досить довгу 

історію. У XIX ст. король Петро II застосував 
механізми ДПП з метою будівництва заліз-
ниць [10].
Різні форми співпраці між державними 

приватними організаціями не є новими і для 
Німеччини. Юрген Кюлін зазначає, що поча-
ток індустріальної ери в XVIII ст. спонукав 
органи влади та інші державні структури до 
певних дій щодо інфраструктурного забез-
печення, в той час як останні стикнулись зі 
своїми ж власними обмеженнями [6, с. 214]. 
Знання в області приватного бізнесу в той 
час стали настільки ж важливими, як і збіль-
шення капіталу [11, с. 69]. 
В Іспанії ДПП також має тривалу істо-

рію. Відомо, що перша концесія по освоєн-
ню корисних копалин була надана в Іспанії у 
1256 р. [12, с. 69].
Досліджуючи генезис ДПП в іспанській 

правовій системі, Анабель Сазарес Маркос 
звертає увагу на те, що зародження інституту 
ДПП в Іспанії почалося ще у XVIII ст., саме 
тоді, коли питання політики громадських ро-
біт знаходилося в компетенції міст і селищ-

[6, с. 243]. Так, Законом № XX Королівства 
Іспанії було гарантовано збереження існую-
чих громадських робіт. Згодом компетенція 
місцевої влади в зазначеній сфері була роз-
ширена (наприклад, ініціатива міст і селищ 
щодо будівництва мостів не оподатковува-
лась) [13, с. 36, с. 41]. Пізніше історичні ас-
пекти виникнення та розвитку ДПП в Іс-
панії від концесійного законодавства другої 
половини XIX ст. досліджував Х. В. Гонсалес 
Гарсіа [14, с. 40]. Слід зазначити, що в пра-
вовому сенсі законодавство Іспанії XVIII-
XIX ст., стосовно створення правових основ 
ДПП, було досить розвиненим. Нормативно 
були врегульовані відносини з будівництва 
та фінансування громадських робіт (насампе-
ред дорожньої інфраструктури) та з XIX ст. 
– залізничної інфраструктури [6, с. 244]. 
Цікавим є досвід ДПП і для Італії. Пер-

ша концесія на видобуток нафти з фармацев-
тичною метою була надана у 1400 р. (район 
Міано де Медізано). Перша залізниця Неа-
поль – Портичи була побудована в 1839 р. за 
розпорядженням Фердинанда II, короля Си-
цилії, французом Арманом Байярд. Згодом, 
у 1840 р., в Ломбардії була побудована лінія 
Мілан – Монца, слідом за якою в 1842 р. була 
відкрита лінія Мілан – Венеція [6, с. 251].
У 1848-1851 рр. залізниці будувалися в 

герцогстві Тосканському, а в 1856-1859 рр. – 
у Папській області. Слід зазначити, що в пе-
реважній більшості випадків цей процес був 
організований у формах співпраці держави з 
приватними партнерами. З ростом держав-
ного впливу на економіку (перша полови-
на XX ст.) почали з’являтися перші форми 
спільних підприємств [15, с. 5]. 
З історичних джерел відомо, що у Мек-

сиці досвід ДПП почався з 1720 -х рр. На-
селення мексиканського міста Керетаро, що 
страждало від нестачі питної води, зверну-
лося до влади з проханням про будівництво 
акведука в це місто від джерел у Сан-Педро 
де ла Каньяда. У 1726 р. для запуску будів-
ництва водопроводу дон Хуан Антоніо де 
Уррутія і Арана, маркіз Вілья-дель-Вільяр де 
Агила, вніс 67% від вартості будівництва, а 
ще 33% були зібрані за рахунок внесків насе-
лення і міського бюджету. У 1738 р., після за-
кінчення будівництва акведука, маркіз нака-
зав побудувати 4 з 70 громадських фонтанів 
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в місті, щоб надати громадянам можливість 
запастися водою [16, с. 4].
Щодо розвитку ДПП у США, слід зазна-

чити, що приватний сектор брав активну 
участь у забезпеченні державної транспорт-
ної системи з самого початку дорожнього 
будівництва в країні. Як зазначає А.В. Бе-
лицька, перші згадки про концесії в США да-
туються ще до XVII ст., саме тоді, коли губер-
натори штатів почали надавати громадянам 
інших країн, що прибували на поселення до 
США, концесії на землю, річки, будівництво 
доріг [17, с. 12].
Приватний сектор у США відігравав важ-

ливу роль у фінансуванні, будівництві та екс-
плуатації державних магістралей у країні. У 
середині XIX ст. участь приватних підпри-
ємств у здійсненні фінансування та експлу-
атації державних доріг дещо зменшилася, а 
вже до 1980 р. повернулася до колишнього 
рівня [6, с. 326]. Так, з підвищенням необ-
хідності якісного та ефективного розвитку 
наземних транспортних систем та у зв’язку 
зі збільшенням розміру дефіциту грошових 
коштів штатів для фінансування будівництва 
та експлуатації шосе, дедалі важливішою стає 
роль приватного сектора в цій області [18, с. 15].
З історичних джерел стає відомим, що 

зародження ДПП у Франції, так само як і в 
Іспанії та в ряді інших країн, налічує кілька 
століть.
Ще за правління короля Генріха II інже-

неру Адаму де Крапону в 1554 р. була нада-
на концесія для будівництва каналу в долині 
Кро у місті Салон де-Прованс [19, с. 57–58].
Ще одним концесійним об’єктом став 

Лангедокський канал (Південний канал; фр. 
- Canal du Midi) довжиною 240 км. на півдні 
Франції. Будівництво третини протяжності 
цього каналу було профінансовано П’єром-
Полем Ріке. Канал будувався при королі Лю-
довику XIV з 1666 по 1681 рр. [20].
Генріх IV передав функції з очищення па-

ризьких вулиць приватній особі за фіксовану 
плату. У XVII-XVIII ст. у Франції на підставі 
концесійних договорів будувалися дороги та 
мости, канали та дамби, функціонували ко-
мунальні служби. Більш широке поширення 
концесії отримали в XIX ст., коли на їх основі 
будувалися залізниці, системи міської каналі-
зації та інші об’єкти інфраструктури.

Щодо Швейцарії, слід зазначити, що хоча 
її досвід у реалізації проектів ДПП не на-
стільки тривалий, як у США та Великобрита-
нії, але має свої цікаві особливості. Діапазон і 
комплексність завдань, які потребують вирі-
шення на рівні уряду, постійно розширюєть-
ся що, у свою чергу, диктує органам держав-
ного управління необхідність орієнтуватися 
на інноваційний підхід для досягнення ре-
зультату. Сьогодні влада Швейцарії намага-
ється активно використовувати різні форми 
залучення приватного сектора для вирішен-
ня завдань у соціальній сфері.

 Цікавим є досвід становлення ДПП в 
Японії На початку XVIII ст. спостерігалися 
випадки будівництва об’єктів інфраструкту-
ри торговцями. Яскравим прикладом такої 
участі приватного сектора в забезпеченні 
інфраструктури є міст Йодобаші в м. Осака 
[6, с. 371].
На початку XIX ст. національним урядом 

проводиться політика приватизації. Як при-
клад можна вказати металургійний завод у 
Яхате. 60-70-ті роки XX ст. були ознамено-
вані новою віхою в історії здійснення ДПП 
у Японії, яка полягала у проведенні Мініс-
терством зовнішньої торгівлі і промисловос-
ті відповідної політики в промисловій сфері 
[21, с. 3].
Досвід використання ДПП у формі кон-

цесій був добре відомим і в Росії. У 1836 р. 
імператор Микола I надав концесію на бу-
дівництво залізничної гілки з Петербурга в 
Царське Село Францу Антону фон Герстне-
ру. Під реалізацію зазначеного проекту дер-
жавою були безкоштовно виділені земельні 
ділянки та надані певні гарантії [22, с. 66].
Звернемося до історії ДПП в Україні. У 

другій половині ХIХ ст. на основі концесій-
ної угоди в Києві був збудований централізо-
ваний водогін, проведене міське освітлення, 
запрацював громадський транспорт. Через 
брак коштів у 1865 р. міська влада була не-
спроможна самостійно забезпечити фінансу-
вання проект водогону вартістю півмільйона 
рублів і запропонувала підприємцям укласти 
концесійну угоду на 50 років. Так, військо-
вий інженер генерал А.Є. Струве створив ак-
ціонерну компанію та висунув Міській думі 
свої умови: відведення містом землі для бу-
дівництва водопідйомної споруди, надання у 
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60-річне користування водопроводів, певна 
фіксована плата за діжку, відро води, водопій 
худоби, крім цього, облаштування крану для 
одержання води під час пожежі, будівництво 
4 басейнів із фонтанами, з яких користуван-
ня водою відрами для власного споживання 
буде безкоштовне. 9 липня 1870 р. між Місь-
кою думою і А.Є.Струве був підписаний до-
говір.

1 березня 1872 р. централізований водо-
гін у Києві був збудований (за словами Олій-
ника В., людина, яка «спорудила собі віковіч-
ний пам’ятник», але була благополучно забу-
та киянами) [23, с. 12].
У січні 1871 р. Міська дума уклала конт-

ракт на встановлення вуличних газових ліх-
тарів з Товариством газоосвітлення, яке, до 
речі, теж заснував А.Є. Струве. У 1872 р. в 
Києві вже працювали 70 газових ліхтарів.
У 1890 р. Міська дума підписала конт-

ракт із компанією «Савицький і Страус» 
щодо електрифікації Києва. Через кілька 
десятиліть електричне освітлення витіснило 
газ усюди [23, с. 12].
У 1886 р. Міська дума оголосила конкурс 

на кращий проект облаштування в Києві 
міської залізниці. Відповідно до договору, 
підписаного 7 липня 1889 р. між Міською ду-
мою і А.Є. Струве, останній міг побудувати 24 
версти залізничних колій, експлуатувати їх 
45 років, віддаючи місту частину своїх доходів, 
і зобов’язувався 1 листопада 1934 р. безоплат-
но передати підприємство місту. А.Є.Струве 
випробував на київських вулицях усі види 
громадського транспорту, що існували на 
той час: конку, локомобіль, електричний 
трамвай. Він поставляв для них вагони та 
рейки, виготовлені на Коломенському маши-
нобудівному заводі і залізопрокатному заводі 
в Кулеб’яках Нижегородської губернії, які 
йому належали, будував депо, станції, поїлки 
для коней тощо [23, с. 12].
У ХІХ ст. угоди між представниками вла-

ди та приватними інвесторами набували по-
ширення у відповідь на швидке економічне 
зростання, викликане промисловою рево-
люцією. Органи державної та місцевої влади 
історично прихильно ставилися до пропо-
зицій підприємців інвестувати капітал, тех-
нологічні інновації та знання в розбудову 
інфраструктури країни, міста та передавали 

приватним інвесторам свої повноваження 
щодо виконання суспільно важливих послуг. 
Далі логічно звернутися до історії розви-

тку ДПП на теренах колишнього СРСР.
Уся історія концесій радянського часу – 

це історія стосунків іноземних компаній і ра-
дянських бюрократів. Кількість концесійних 
договорів з іноземцями почала нестримно 
рости після оголошення НЕПу. Іноземний 
капітал може займатися промисловою та тор-
говельною діяльністю в СРСР лише на основі 
концесійного договору, укладеного з урядом 
Радянського Союзу в особі Ради народних 
комісарів [24, с. 44].
Згідно з дослідженнями В. Ю. Солдатен-

кова, концесія привнесла істотний позитив-
ний внесок у соціально-економічний розви-
ток СРСР [25, с. 18] завдяки тому, що: 

1) вона стала одним з інструментів від-
новлення народного господарства та інтен-
сифікації соціально-економічного розвитку 
країни;

2) була одним із чинників стабілізації со-
ціальної структури суспільства;

3) сприяла зменшенню безробіття;
4) сприяла підвищенню рівня професій-

ної кваліфікації робітників;
5) виконала свою роль джерела первісно-

го нагромадження капіталу;
6) завдяки концесії уряд долав товаро-

обмінні відчуження з країнами Заходу. Є 
протилежна думка науковців щодо конце-
сій у СРСР, які стверджують, що концесії в 
радянський період складно назвати пар-
тнерством. Так, на думку А. В. Білицької, в да-
ний історичний період концесійний договір 
характеризувався нерівноправним становищем 
концесіонера та концендента, а також наявністю 
односторонніх прав у держави [17, с. 17].-
Інші автори відзначають, що концесії ра-
дянського періоду були вельми популярні та 
їх повною мірою можна віднести до цієї фор-
ми взаємовідносин [26, с. 5]. 
Таким чином, можна надійти висновку 

про те, що ДПП не є винаходом сьогодення. 
Незважаючи на те, що феномен ДПП пре-
зентується на міжнародному та на національ-
ному рівнях як «винахід сучасності», як інно-
вація державного управління (перш за все, 
як інструмент для розвитку інфраструктури), 
в дійсності співробітництво між публічним і 
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приватним секторами задля створення, за-
безпечення та управління інфраструктурою 
має давні традиції в багатьох країнах світу. 
Зазначене спонукає до висновку, що ви-

найдення ДПП і використання його в дер-
жавних цілях найбільшої ефективності набу-
вало при бажанні забезпечити рівність сторін 
в угоді та слідування необхідності обумовити 
рівність у контексті відповідальності, пошук 
якої знаходився у винайденні адекватних 
механізмів гарантій та компенсацій. Останнє 
знаходить своє відображення у сучасному ро-
зумінні ДПП як економіко-правового меха-
нізму, що має в своїй основі заохочення при-
ватного інвестора на диспозитивних засадах 
та природніх механізмах ведення господар-
ської діяльності, отримання комерційного 
прибутку та адекватної відповідальності, що 
в сукупності визначається як складова тер-
міну ДПП та має в своїй основі партнерські, 
тобто такі відносини, що базуються на рівно-
сті у триманні та володінні частини спільних 
обов’язків, що відповідає семантиці слова 
«Партнерство». Так, «Партнерство» - тер-
мін, що прийшов до нас з англійської мови 
(partnership), але має французьке походжен-
ня – слово partenaire, партнер, що означає 
буквально «підтримуючий частину справи, 
підприємства» (part – частина, частка, tenir – 
тримати, володіти). 
Аналіз літературних джерел дозволяє ви-

ділити основні ознаки ДПП у тісному еко-
номіко-правовому зв’язку до їх різновидів, 
а саме: взаємодія сторін є офіційною; до-
говірні відносини мають правову основу та 
базуються на укладенні договірних домовле-
ностей. Суб’єктами є держава та приватний 
сектор; спрямованість співробітництва має 
суспільнокорисну мету. Всі ці ознаки відпо-
відають таким розповсюдженим та найбільш 
поширеним сферам застосування ДПП, як: 
державні контракти на закупівлю товарів і 
послуг; оренда державного майна; конце-
сійні угоди; угоди про розподіл продукції; 
спільні підприємства за участю державних 
підприємств і іноземних компаній; компанії 
з пайовою участю держави в капіталі; конт-
рактні форми участі публічної влади в інвес-
тиційних проектах, у тому числі контракти 
життєвого циклу, що відрізняються від кон-
цесії; особливі економічні зони; проекти, що 

фінансуються за участю державних інвести-
ційних фондів; інфраструктурні облігації і ін-
ститути розвитку. Не можемо не погодитися 
з поглядами Авцінова О. І., що всі перерахо-
вані форми взаємодії мають специфічні озна-
ки ДПП: наявність конкретних проектів, 
контрактні умови взаємодії сторін, а також 
будівництво (реконструкцію, технічне пере-
озброєння, в цілому модернізацію) об’єктів 
для надання послуг громадського характеру, 
що мають тривалий період здійснення та на-
ступної окупності [27]. До вищезазначених 
ознак слід віднести особливості допуску при-
ватного партнера в проект по ДПП, який 
відбувається на конкурсній основі, що під-
тверджує легітимність вибору. Це стосується 
будь-яких проектів ДПП за регіональною 
ознакою, хоча й муніципальні, регіональні, 
міжрегіональні, обласні, державні та зару-
біжні у будь-якій сфері, що відноситься до 
компетенції відповідних органів державної 
влади. 
Дієвість механізмів ДПП дозволяє дер-

жаві презентувати на міжнародному рівні 
потенційним партнерам внутрішньооргані-
заційну здатність до відкритості, публічності 
та конкурентоспроможності, що в сукупності 
є ознакою розвинутої економіки та країни в 
цілому. Ці критерії також на пряму залежать 
від інституційного середовища, рівня право-
вого забезпечення, а також супутніх складо-
вих, пов’язаних із рівнем життя суспільства 
як у цілому, так і в окремих його сегментах 
(система охорони здоров’я, рівень освітніх 
послуг, соціальне забезпечення та гарантії 
працевлаштування за профілем). 
При цьому слід виділити стадії станов-

лення ДПП як інституційного утворення, що 
опосередковано відповідають характерним 
ознакам у залежності від рівня економіки 
країни. Найвищий щабель створюють краї-
ни з високим рівнем забезпечення економі-
ко-організаційних передумов для реалізації 
ДПП проектів. Це – Австралія та Велико-
британія, що характеризуються застосуван-
ням різноманітних по розділенню вкладів і 
ризиків моделей партнерства, забезпечуючи 
повний період життєвого циклу проекту, а 
також залучення інвестицій [27].
Другий щабель посідає більшість розви-

нутих країн, таких як Канада, Німеччина, 
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США, Франція та Японія, що характеризу-
ється наявністю інституту ДПП у них за різ-
номанітністю застосовуваних моделей, проте 
характеризує цей щабель як особливий, а не 
як той, що відстає чи випереджає перший. 
Такою особливістю є високий рівень моде-
лювання ДПП, що забезпечується утворен-
ням спеціалізованих підрозділів та широкого 
спектру інструментів для фінансування мо-
делей ДПП. Застосування інституту ДПП в 
зазначених країнах близьке за різноманітніс-
тю застосовуваних моделей до першої гру-
пи, проте за масштабом охоплення галузей 
і територіальних рівнів спостерігається явне 
відставання. При цьому рівень розвитку мо-
делей ДПП можна охарактеризувати як ви-
сокий. У компаніях цих країн, що реалізують 
інфраструктурні проекти, утворені спеціаль-
ні підрозділи, використовується широкий 
спектр інструментів для їх фінансування [28, 
с. 600].
Наступний щабель можна віддати кра-

їнам, що знаходяться на початковому рівні 
становлення інститутів ДПП, його інститу-
ційного забезпечення та загальної довіри біз-
нес-спільності до пропозицій держави щодо 
такого партнерства, форм застосовуваних мо-
делей та методів, що лежать в основі забезпе-
чення рівноправного партнерства. Зазначе-
ний етап передбачає велику увагу вивчення 
досвіду інших країн, підготовку вузькопро-
фільних фахівців із структурування проектів 
за моделями ДПП. Крім України, до цієї гру-
пи входить переважна більшість країн, таких 
як Бельгія, Бразилія, Індія, Китай, Латвія, 
Мексика, Польща, Словаччина, Чехія, Фін-
ляндія та ін. У цій групі країн на початковій 
стадії знаходяться також Китай, Індія, Сло-
ваччина, Латвія, Чехія, Польща, Угорщина, 
Бельгія, Фінляндія, Мексика, Бразилія [29, с. 
17-18]. Однак, нещодавні хвилі фінансових 
криз 1990-х та 2008 р.р. мали несприятли-
вий вплив до розвитку ДПП через нестачу 
вільних інвестицій або їх підвищений алеа-
торний характер [27]. Підтвердженням за-
значеного є статистичні дані про участь при-
ватного сектору в 2,5 тис. інфраструктурних 
проектах із загальним обсягом інвестицій у 
750 млрд. дол. США [30]. 
Усе вищезазначене спонукає нас до висно-

вку визначення державно-приватного парт-

нерства як стратегічної економічної категорії, 
що забезпечує механізм реалізації довгостро-
кових інвестиційних проектів з метою забез-
печення соціально-економічних планів роз-
витку суспільства за рахунок взаємодії публіч-
них та приватних партнерів на основі розподі-
лу ризиків і залучення приватних інвестицій. 
Разом з тим взаємодія державно-публічних 
утворень з приватним інвестором породжує, 
що є цілком логічним, нові особливості вза-
ємостосунків, які мають бути врегульовані 
як на законодавчому, так і на політичному 
рівнях. Реалізація всіх без винятку проектів 
ДПП має відповідати нормам, встановленим 
у регуляторних актах та загальному розумін-
ню доцільності інвестування в зазначений 
проект. З огляду на специфіку законодавства 
України, переважна більшість форм ДПП, що 
довели свою спроможність за кордоном, не 
функціональні, у своєму первинному вигля-
ді, в Україні. Зокрема, найбільш популярна 
у Великобританії форма державно-приватно-
го партнерства PFI (Private Finance Initiative 
- «приватна фінансова ініціатива») [30] не 
може бути реалізована із застосуванням норм 
національного законодавства внаслідок обме-
женого обороту державного майна необхідного 
для обслуговування потреб суспільства. З метою 
комплексного розуміння існуючого правового 
регулювання відносин ДПП в Україні необхід-
но зрозуміти, які елементи лежать в основі його 
інституалізації. При цьому під інституціалізаці-
єю розуміється процес закріплення громадських 
(політичних, соціальних, економічних, духовних) 
відносин у нормах (правилах, санкціях та ін.) пра-
ва або моралі [31, с. 290]. Правова модель, що 
має забезпечувати інституалізацію ДПП, має 
засновуватись на системі диспозитивно-пра-
вових конструкцій як основа формалізації між 
суб’єктами ДПП у контексті реалізації відпо-
відних проектів. На разі це унеможливлює 
уніфікацію конструкцій договірно-правової 
моделі ДПП як певного організаційно-право-
вого шаблону, на що впливає багатоманітність 
об’єктивних факторів, починаючи від особли-
востей правової системи, в якій реалізується 
проект ДПП і до техніко-економічних осо-
бливостей об’єкта та фінансової спроможності 
партнерів. 
Варто зазначити, що сьогодні реалізація 

ДПП в Україні є дуже важливим завданням, 
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оскільки на його основі відбувається розви-
ток не тільки національного, але й регіональ-
них ринків капіталу, товарів і послуг. Скоро-
чується навантаження на бюджет, і держава 
має можливість перенаправляти отримані 
кошти на досягнення інших соціальних ці-
лей. У рамках ДПП бізнес дістає можливість 
стабільного збільшення прибутку. Проекти 
ДПП сприяють залученню іноземних інвес-
тицій у реальний сектор економіки [32, с.11].
За останні роки в Україні мала місце реа-

лізація ряду проектів ДПП. При цьому треба 
звернути увагу на таку обставину. Відповідно 
до чинного законодавства, в Україні прива-
тизації не підлягають об’єкти інженерної інф-
раструктури та благоустрою міст (включаючи 
мережі, споруди та устаткування, пов’язані з 
постачанням споживачам води, газу й тепла, 
а також відведенням і очищенням стічних 
вод). Тому у галузі тепло- та водопостачання 
використовують переважно таку форми учас-
ті приватного сектора, як концесія.
Немало зусиль докладаються в Україні 

щодо залучення приватного сектора до по-
кращення та реконструкції об’єктів соці-
альної інфраструктури. Втім, на жаль, не всі 
проекти з використанням інструменту ДПП 
в Україні є вдалими. Деякі з них закінчува-
лися ще на початку впровадження. У цілому 
в Україні існує ряд проблем, які заважають 
розвиткові ДПП. Зокрема, це:

1) відсутність єдиного розуміння ДПП се-
ред чиновників і представників бізнесу в ре-
гіонах (через різне його трактування кожний 
регіон розвиває даний напрям, виходячи з 
власного бачення проектів);

2) недосконалість розвитку нормативно-
правової бази здатна відлякати потенціаль-
них інвесторів або створити переваги для 
одного регіону, що надалі може спричинити 
збільшення розриву між процвітаючими і 
відстаючими регіонами;

3) нездатність регіонів підготувати про-
ект ДПП до конкурсу, докладно описавши 
всі нюанси, що стосуються ризиків, інвесту-
вання, доходу, преференцій тощо (ясність 
проектів, пропонованих на конкурс, поліп-
шить їх розуміння і підвищить заінтересова-
ність приватного сектору);

4) наявність тільки незначного досвіду, 
яка відлякує приватних інвесторів через ве-

ликі ризики (у свою чергу, існування невда-
лих проектів може загальмувати подальший 
розвиток проектів ДПП).
Вирішенням більшості проблем стане по-

дальше вдосконалення нормативно-правової 
бази. З огляду на розміри України і специ-
фіку різних її регіонів, треба, з одного боку, 
передбачити різні фактори, які можуть впли-
нути на фінансування і регулювання про-
ектів ДПП, розподіл прибутку і ризиків на 
певній території, а з іншого боку – прийняти 
на державному і регіональному рівнях мак-
симально уніфіковані нормативні акти, що 
однозначно формулюють поняття «ДПП», а 
також встановлюють форми реалізації про-
ектів та інші деталі, які можуть вплинути на 
взаємовідносини держави і приватного сек-
тора [32, с.13].
У 2010 році Верховною Радою України 

був прийнятий Закон про ДПП [33], метою 
якого було встановлення чітких і прозорих 
правил роботи в даній сфері. Однак, вступ 
в силу цього Закону не спричинило залу-
чення великої кількості проектів у зв’язку з 
відсутністю детальних ознак, наявність яких 
дозволяє віднести певний проект до ДПП, 
недостатньою врегульованістю порядку дер-
жавної підтримки проектів, мінімальними 
гарантіями для інвесторів, обмеженням сфер 
ДПП і рядом інших чинників.
З метою поліпшення функціонування ме-

ханізму ДПП, розширення обсягу гарантій 
для приватних інвесторів і усунення проти-
річ між законодавчими актами в даній сфері 
24.11.2015 р. Верховна Рада України при-
йняла Закон «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо усунення регулятор-
них бар’єрів для розвитку державно-приват-
ного партнерства та стимулювання інвести-
цій в Україні» [34]. Згаданим Законом, який 
набрав чинності з 24 травня 2016 року, було 
внесено зміни до Законів України «Про кон-
цесії» [35], «Про державно-приватне парт-
нерство» [33], «Про управління об’єктами 
державної власності» [36], «Про міжнародне 
приватне право» [37].
Наприкінці, варто зазначити, що внесені 

зміни у законодавство України щодо регулю-
вання ДПП деталізують ряд положень за-
конодавства, усувають деякі суперечності та 
прогалини в даній сфері та спрямовані на за-
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безпечення додаткових гарантій для інвесто-
рів, що є передумовою для розвитку в Украї-
ні сфери ДПП, особливо в контексті великих 
інфраструктурних проектів. Втім, слід зазна-
чити, що, окрім юридичної сторони питання, 
необхідна також і політична воля з боку дер-
жави в реалізації таких проектів.

Висновки
1. Вищезазначене спонукає до висновку, 

що основними підставами, які знаходились 
в основі виникнення державно-приватного 
партнерства як договірної форми економі-
ко-правових відносин держави та суб’єктів 
господарювання приватного сектора були: 
розширення сфери господарювання за ра-
хунок більш гнучких механізмів прийняття 
підприємницьких рішень суб’єктами при-
ватно-правової ланки на відміну від держав-
но-бюрократичного в реалізації проектів, які 
мають важливе суспільне значення; наяв-
ність можливості додаткових (не обтяжених 
державною гарантією) залучень інвестицій, 
у разі набуття підприємницького ризику ко-
ристувачем, а також можливість передачі у 
користування об’єктів, які не використовува-
лись державою із очікуваною ефективністю в 
силу об’єктивних причин. 

2. Проведений аналіз літературних дже-
рел дає всі підстави стверджувати, що підва-
лини державно-приватного партнерства як 
договірної форми економіко-правових відносин 
держави та суб’єктів господарювання приватно-
го сектора були сформовані у XVIII ст. та набу-
ли ознак інституту як системного утворення 
по відношенню до окремого інституту права 
на основі системи юридичних норм, що ре-
гулюють різновид певного виду суспільних 
відносин з характерними ознаками правово-
го регулювання, специфічними правовими 
принципи, методами побудови внутрішньої 
і зовнішньої форм.

3. Слід зауважити, що поступова затре-
буваність державно-приватного партнерства 
як нової форми взаємовигідного співробітни-
цтва з часом вимагала врахування особливос-
тей етнічних та ментальних складових при 
впровадженні на окремо взятій території, що 
лежало в основі природнього процесу вдо-
сконалення вищезазначеного інституту, про-
те із збереженням головних ознак, що його 

характеризували, а саме: відкритість визна-
чення суб’єкта господарювання приватного 
сектору; можливість додаткових залучень 
інвестицій; переважне спрямування у реалі-
зацію проектів, які мають важливе суспільне 
значення; переважно довготривалий термін 
договорів, що мав забезпечити повернення 
інвестованих коштів та гарантування комер-
ційного зиску.

4. Окремої уваги потребує поглиблений 
аналіз «лояльності» та «прозорості» органів 
державної влади щодо пропозицій суб’єктів 
господарювання приватного сектору інвесту-
вати капітал, технології та управлінські зна-
ння у суспільно важливі проекти в окремих 
регіонах та містах. Задекларована на держав-
ному рівні відкритість та публічність не за-
вжди знаходять своє відображення у дієвості 
впровадження механізмів державно-приват-
ного партнерства, що не сприяє збільшенню 
приватних інвестицій у суспільно важливі 
проекти.

5. Здійснення законотворчої діяльності, а 
також ініціювання окремих вимог диспози-
тивного спрямування мають враховувати та 
спиратись на наявний досвід державно-при-
ватного партнерства як у географічно-тери-
торіальному, так і в економіко-темпораль-
ному сенсі. Особливого значення це набу-
ває в сучасних умовах господарювання при 
розв’язанні економіко-правових проблем у 
процесі реалізації проектів державно-при-
ватного партнерства в контексті етнічних та 
ментальних складових при впровадженні їх 
на окремо взятій території.

6. Об’єктивне очікування оздоровлен-
ня економіко-політичної ситуації внаслідок 
впровадження природніх, конкуренто спро-
можних та перевірених часом механізмів, 
адаптованих до тих, що використовуються у 
розвинених країнах у сфері господарювання 
має позначитись на ефективності реалізації 
проектів державно-приватного партнерства 
в частині їх алеаторності, самодостатності та 
рентабельності.

7. Аналіз досвіду країн з ринковою еко-
номікою у реалізації проектів державно-при-
ватного партнерства в частині їх спрямова-
ності дозволяє зробити висновок про пріо-
ритетність впровадження в наступних сфе-
рах: транспорт, інфраструктурні сполучення, 
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альтернативна енергетика, системи життєза-
безпечення, охорона здоров’я, освіта, теле-
комунікації та інші. Проте слід зауважити, 
що вищезазначені сфери є капіталомісткими 
та малоприбутковими в короткостроковому 
плануванні, а інколи виключно із заздале-
гідь визначеними довготривалими строками 
окупності, що має враховуватись при пропо-
зиції укласти договір про партнерство.

8. Проведений аналіз дозволяє акценту-
вати увагу на динаміці економіко-правового 
забезпечення розвинутих країн, що чуттєво 
реагує на якісні зміни у відносинах держав-
ного і приватного секторів. Останнє має бути 
сигналом для представників та уповноваже-
них осіб державного сектора України при 
прийнятті рішень управлінського характеру. 
Держава не може залишатись спостеріга-
чем або у ролі «нічного сторожа» як регуля-
торного контролюючого інструмента, а має 
бути безпосереднім і активним учасником 
об’єктивного процесу, одночасно сприяючи 
науково-інноваційному розвиткові продук-
тивних сил.
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Zavertneva-Yaroshenko V.A. Theoretical and 
legal foundations and development of government 
and private partnership in the context of conces-
sion relations

In the article researched a historical aspects of ap-
plying of government and private partnership (PPP) 
in the context of development of concession relations as 
the most promising and complex form of relations be-
tween government and business, based on the examples 
of historical activity in the mentioned sphere. Based on 
synthesis of international and local experience of orga-
nizing and functioning of a government and business 
partnership were proposed main directions of govern-
ment politic in the sphere of creation and functioning 
of the mentioned institute in Ukraine. The conclusions 
and propositions regarding theoretical and legal basics 
for regulation of the government and business partner-
ship in Ukraine, acting in the form of concession activ-
ity were represented.

The purpose of this article is the theoretical and 
legal analysis of the historical experience of relations 
between the state and business, as well as elucidation 
and generalization of the practice of applying PPP 
mechanisms in different countries of the world with the 
aim of developing on this basis scientifi c theoretical and 

practical recommendations for defi ning the content of 
the concept of «state-private partnership» and the role 
of PPP in the current economic and legal conditions 
of Ukraine.

The author notes that the historical development 
of legal regulation of economic relations with their nu-
merous multi-vector has repeatedly become the subject 
of in-depth scientifi c research of representatives of the 
economic and legal sphere both in the past and in the 
present, and unconditionally summarized the necessity 
of inventing and implementing of the most mutually 
benefi cial forms of cooperation of the state with eco-
nomic entities, which in the priority formed by private 
ownership and private investment. One of the main 
tasks of such cooperation should be a theoretical and 
legal justifi cation, with its further implementation in 
practice, in order to diversify economic risks in various 
spheres of social life of society.

The conducted analysis of scientifi c achievements 
which were devoted to the study of the peculiarities of 
the forms of public-private partnership prompts the at-
tention of the author to the importance of applying for 
the processing of historical and ethnic components that 
were the basis for formation of the mutually benefi cial 
partnership of the state as an entity that manages the 
objects of concessions, with subjects of management of 
private organizational and legal forms as users of ob-
jects, the adoption of management decisions of which 
is based on natural, unbounded state-owned barriers, 
methods of attracting capital, forms of implementation 
of innovative achievements and understanding of eco-
nomic risk for the effective implementation of socially 
important projects.

The conducted analysis of literary sources provides 
all grounds to assert that the foundations of public-
private partnership as a contractual form of economic-
legal relations of the state and private sector entities 
were formed in the XVIII century, and gained the fea-
tures of the institute as a system education in relation 
to a separate institute of law on the basis of a system of 
legal norms regulating the kind of certain type of social 
relations with characteristic features of legal regula-
tion, specifi c legal principles, methods of constructing 
internal and external forms.

Key words: government and business partner-
ship, concession, concessional activity, conces-
sional relations, government property, communal 
activity, commercial activity.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено історичні аспекти 

застосування державно-приватного партнер-
ства (ДПП) у контексті розвитку концесій-
них відносин як найбільш перспективної та 
комплексної форми взаємодії влади та бізнесу 
на основі історичних прикладів діяльності в 
зазначеній сфері. На підставі узагальнення за-
рубіжного та вітчизняного досвіду щодо органі-
зації та функціонування державно-приватного 
партнерства запропоновані основні напрями 
державної політики у сфері формування та 
функціонування зазначеного інституту в Укра-
їні. Представлені висновки та пропозиції щодо 
теоретико-правових засад регламентації дер-
жавно-приватного партнерства в Україні, що 
здійснюється у формі концесійної діяльності.
Ключові слова: державно-приватне парт-

нерство, концесія, концесійна діяльність, кон-
цесійні відносини, державна власність, кому-
нальна власність, господарська діяльність.
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В статье раскрыты проблемные вопросы 
ответственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательства супругов 
по содержанию. Обосновано, что неустойка 
(пеня) за просрочку уплаты алиментов на 
содержание одного из супругов может быть 
взыскана, если один из супругов был обязан 
выплачивать алименты как по решению 
суда, так и по договоренности между супруга-
ми. Доказано, что договором между супруга-
ми о предоставлении содержания, брачным 
договором может быть предусмотрено взы-
скание неустойки (пени) за просрочку уплаты 
алиментов на содержание одного из супругов 
на основании исполнительной надписи но-
тариуса. Аргументируется, что возмеще-
ние убытков, возмещение морального вреда, 
взыскание индекса инфляции за время про-
срочки уплаты алиментов, взыскание трех 
процентов годовых от просроченной суммы 
как меры ответственности не могут быть 
применены при нарушении обязательства 
супругов по содержанию; договором между 
супругами может быть предусмотрено при-
менение таких форм ответственности за 
просрочку уплаты алиментов. Предложено 
внести изменения в Семейный кодекс Украи-
ны и устранить ограничения в применении 
такого способа защиты, как возмещение ма-
териального и морального вреда, причинен-
ного нарушением семейных прав и интересов.
Ключевые слова: супруги, обязательства, 

содержание, алименты, ответственность, 
просрочка уплаты алиментов, неустойка 
(пеня), убытки, моральный вред.

Постановка проблеми
Стаття 51 Конституції України від 28 

червня 1996 року [1] проголошує, що ко-
жен із подружжя має рівні права і обов’язки 
у шлюбі та сім’ї. Відповідно до ст. 5 Про-
токолу № 7 до Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод [2] ко-
жен з подружжя у відносинах між собою і 
в їхніх відносинах зі своїми дітьми корис-
тується рівними правами та обов’язками 
цивільного характеру, що виникають зі 
вступу у шлюб, перебування в шлюбі та 
у випадку його розірвання. Сімейні від-
носини є саме тією сферою, де адаптація 
законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу не є необхідною, 
для сфери сімейних правовідносин більш 
важливе значення має уніфікація сімей-
но-правових норм. Згідно з ч. 1 ст. 75 Сі-
мейного кодексу України від 10 січня 2002 
року [3] (далі – СК України) дружина, чо-
ловік повинні матеріально підтримувати 
один одного. Сімейний кодекс України в 
главі 9 визначає особливості виникнення, 
виконання та припинення зобов’язання 
подружжя по утриманню, проте ця глава 
не містить жодних положень щодо відпо-
відальності подружжя за невиконання та 
(або) неналежне виконання зобов’язання 
по утриманню. В правозастосовній ді-
яльності непоодинокими є випадки, коли 
один із подружжя неналежним чином ви-
конує свої обов’язки по утриманню друго-
го з подружжя. 
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій з даної теми

В юридичній літературі більш ретель-
но досліджуються загальні положення про 
аліментні правовідносини взагалі [4; 5] та 
аліментні правовідносини подружжя зо-
крема [6; 7]. Питання відповідальності по-
дружжя за невиконання та (або) неналеж-
не виконання зобов’язання по утриманню 
лише фрагментарно досліджувалися у ро-
ботах І. О. Єфремової [8, с. 10], О. О. Фуні-
кова [9, с. 117-118].

Метою цієї статті є визначення захо-
дів відповідальності за невиконання та 
(або) неналежне виконання зобов’язання 
подружжя по утриманню за сімейним за-
конодавством України та розробка пропо-
зицій з удосконалення чинного сімейного 
законодавства України у цій сфері. 

Виклад основного матеріалу
О. Е. Лєйст, розглядаючи методологіч-

ні проблеми дослідження відповідальнос-
ті, зауважував, що вивчення права немож-
ливе без дослідження тексту норматив-
них актів; безспірно, що в юриспруденції 
особливо важливим є точне порівняння 
слів, термінів, формулювань з поняттями, 
що ними виражені; загальновизнано, що 
уточнення у разі необхідності цих слів, 
термінів, формулювань, спрямоване на 
удосконалення закону і практики його за-
стосування, – одне із завдань правової на-
уки [10, с. 119]. 
На думку В. І. Труби, наслідком неви-

конання обов’язків і порушення прав у 
сімейному праві є втручання державних 
органів з метою усунення порушень і за-
стосування в необхідних випадках приму-
су для належного виконання учасниками 
сімейних відносин своїх обов’язків [11, с. 
456]. Стаття 196 СК України встановлює 
відповідальність за прострочення спла-
ти аліментів, оплати додаткових витрат 
на дитину. Проте згідно з ч. 5 ст. 194 СК 
України положення частин першої – тре-
тьої цієї статті, а також статей 195 – 197 

СК України застосовуються і до стягнення 
аліментів іншим особам, які визначені СК 
України. Для відповіді на питання щодо 
того, чи застосовуються положення ст. 196 
СК України і до стягнення аліментів на 
одного з подружжя, доцільно застосува-
ти граматичний, логічний та систематич-
ний способи тлумачення правової норми, 
що закріплена у ч. 5 ст. 194 СК України. 
Граматичний (мовний, текстовий) спосіб 
тлумачення норм права – це уяснення їх 
змісту, що базується на даних граматики, 
лексики, філологічних наук. Прийоми до-
слідження спрямовані на з’ясування зна-
чення окремих слів, термінів, змісту нор-
ми залежно від розміщення у тексті спо-
лучників, розділових знаків, прийменни-
ків [12, с. 424]. Застосування граматичного 
способу тлумачення ч. 5 ст. 194 СК Укра-
їни надає підстави для висновку, що «і до 
стягнення аліментів іншим особам, які 
визначені СК України» означає, що мова 
йде про інших осіб, відмінних від матері, 
батька і дитини, щодо яких СК України 
встановлює обов’язок зі сплати аліментів. 
Логічне тлумачення норм права є таким 
способом уяснення, яке базується на ви-
користанні законів і правил формальної 
логіки [12, с. 426]. Систематичний спосіб 
тлумачення норм права полягає у вико-
ристанні системного підходу під час ана-
лізу норм права, окремих статей та в ціло-
му законів [12, с. 427]. Системний аналіз 
СК України надає підстави для висновку, 
що положення ст. 196 СК України щодо 
стягнення неустойки (пені) за прострочен-
ня сплати аліментів застосовуються й до 
стягнення аліментів на утримання одно-
го з подружжя, оскільки гл. 9 СК України 
визначає права та обов’язки подружжя по 
утриманню.
У судовій практиці розгляду спорів 

про стягнення неустойки за прострочен-
ня сплати аліментів на утримання одного 
з подружжя склалося дві позиції. В ухвалі 
Апеляційного суду Дніпропетровської об-
ласті від 10 грудня 2014 року у справі № 
435/11600/12 зазначається, що «частиною 
2 ст. 84 СК України передбачено, що дру-
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жина, з якою проживає дитина, має право 
на утримання від чоловіка – батька дити-
ни до досягнення дитиною трьох років. 
Зазначена норма знаходиться у главі 9 СК 
України «Права та обов’язки подружжя по 
утриманню». Відповідно до вимог ст. 196 
СК України при виникненні заборгованос-
ті з вини особи, яка зобов’язана сплачува-
ти аліменти за рішенням суду, одержувач 
аліментів має право на стягнення неустой-
ки (пені) у розмірі одного відсотка від суми 
несплачених аліментів за кожен день про-
строчення. Вказана стаття міститься у гла-
ві 15 СК України «Обов’язок матері, батька 
утримувати дитину та його виконання», а 
тому регулює відносини з приводу сплати 
неустойки у випадку прострочення випла-
ти аліментів саме на утримання дитини. 
Тобто вказана правова норма не може слу-
гувати підставою для стягнення неустой-
ки за прострочення сплати аліментів на 
утримання дружини та не регулює спірні 
правовідносини сторін у даній справі»[13]. 
Ця позиція була підтримана і судом ка-
саційної інстанції [14]. Аналогічний під-
хід до розгляду спірних правовідносин 
було викладено судом касаційної інстанції 
і в ухвалі Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і криміналь-
них справ від 30 жовтня 2013 року у справі 
№ 6-45988ск13 [15], рішенні Вищого спе-
ціалізованого суду України з розгляду ци-
вільних і кримінальних справ від 02 квіт-
ня 2014 року у справі № 6-6390св14 [16].
Натомість, існує й інша позиція в су-

довій практиці, згідно якої, враховуючи 
положення ч. 5 ст. 94 СК України, поло-
ження ст. 196 СК України щодо стягнення 
неустойки (пені) за прострочення сплати 
аліментів застосовуються й до стягнен-
ня аліментів на утримання одного з по-
дружжя. Так, у рішенні Апеляційного суду 
Дніпропетровської області від 13 червня 
2013 року у справі № 435/11600/12 зазна-
чається, що «суд, застосувавши вимоги 
ст. 196 СК України, не взяв до уваги ви-
моги ст. 194 СК України. Відмовляючи в 
задоволенні позовних вимог, суд першої 
інстанції керувався ст. 196 СК України та 

дійшов висновку, що позивачем не доведе-
но позовні вимоги та не зазначено правові 
підстави їх задоволення. … Колегія суддів 
погоджується із доводами апелянта щодо 
застосування судом норм ст. 194 СК Укра-
їни. Згідно ч. 5 ст. 194 СК України поло-
ження частин першої – третьої цієї статті, 
а також статей 195–197 цього Кодексу за-
стосовуються і до стягнення аліментів ін-
шим особам, які визначені цим Кодексом. 
Тому висновок суду про те, що норма ст. 
196 СК України, яка міститься в главі 15 
СК України, що передбачає обов’язок ма-
тері і батька утримувати дитину та її ви-
конання відноситься до заборгованості по 
аліментам на утримання дітей, а в главі 9 
СК України не має норми права, яка пе-
редбачає відповідальність за заборгова-
ність по аліментам на утримання жінки, з 
якою проживає дитина до трьох років, є 
безпідставним» [17]. 
Варто зазначити, що з урахуванням 

змін до ч. 1 ст. 196 СК України, вне-
сених Законом України від 17 травня 
2017 року № 2037-VIII «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо посилення захисту права дитини 
на належне утримання шляхом вдоскона-
лення порядку стягнення аліментів» [18] 
та Законом України від 03 липня 2018 
року № 2475-VIII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
створення економічних передумов для по-
силення захисту права дитини на належне 
утримання» [19], неустойка (пеня) за про-
строчення сплати аліментів на утримання 
одного з подружжя може бути  стягнута, 
якщо другий із подружжя був зобов’язаний 
сплачувати аліменти як за рішенням суду, 
так і за домовленістю між подружжям. 
Один із подружжя – одержувач аліментів 
має право на стягнення неустойки (пені) 
у розмірі одного відсотка суми несплаче-
них аліментів за кожен день прострочен-
ня від дня прострочення сплати аліментів 
до дня їх повного погашення або до дня 
ухвалення судом рішення про стягнення 
пені, але не більше 100 відсотків заборго-
ваності. У разі застосування до особи, яка 
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зобов’язана сплачувати аліменти за рішен-
ням суду, заходів, передбачених частиною 
чотирнадцятою статті 71 Закону України 
«Про виконавче провадження», макси-
мальний розмір пені повинен дорівню-
вати різниці між сумою заборгованості та 
розміром застосованих заходів примусо-
вого виконання, передбачених частиною 
чотирнадцятою статті 71 Закону України 
«Про виконавче провадження».
Що стосується договірної неустойки 

(пені) за прострочення сплати аліментів на 
утримання одного з подружжя, необхідно 
враховувати, що підпункт 6.2. п. 3 гл. 16 
розд. II Порядку вчинення нотаріальних 
дій нотаріусами України, затвердженого 
наказом Міністерства юстиції України від 
22 лютого 2012 року № 296/5 [20], перед-
бачає, що неустойка (штраф, пеня) вклю-
чається до виконавчого напису, якщо це 
передбачено умовами договору. 
В юридичній літературі до загальних 

форм цивільно-правової відповідальності 
відносять відшкодування збитків та ком-
пенсацію моральної шкоди [21, с. 370–
371]. Чи допускається стягнення збитків 
та відшкодування моральної шкоди як 
заходи відповідальності за порушення 
зобов’язання подружжя по утриманню? 
Зважаючи, що зобов’язання подружжя по 
утриманню є грошовим зобов’язанням, 
виникає питання й про можливість засто-
сування положень ч. 2 ст. 625 Цивільно-
го кодексу України від 16 січня 2003 року 
[22] (далі – ЦК України) при порушенні 
зобов’язання подружжя по утриманню. 
У п. 6 ч. 2 ст. 18 СК України зазначаєть-

ся, що способами захисту сімейних прав та 
інтересів зокрема є відшкодування матері-
альної та моральної шкоди, якщо це перед-
бачено СК України або договором. Врахо-
вуючи положення ст. 8 СК України, можна 
субсидіарно застосовувати положення ЦК 
України до регулювання сімейних відно-
син, якщо вони не врегульовані СК Укра-
їни, і якщо це не суперечить суті сімейних 
відносин. Поняття збитків визначається у 
ч. 2 ст. 22 ЦК України. СК України обмеж-
ує можливість відшкодування матеріаль-

ної та моральної шкоди тільки випадками, 
визначеними СК України або договором. 
З урахуванням змін до ЦК України та до 
Цивільного процесуального кодексу Укра-
їни від 18 березня 2004 року [23] (далі – 
ЦПК України) на сьогодні у відповідності 
до ч. 2 ст. 5 ЦПК України у випадку, якщо 
закон або договір не визначають ефектив-
ного способу захисту порушеного, неви-
знаного чи оспореного права, свободи чи 
інтересу особи, яка звернулася до суду, 
суд відповідно до викладеної в позові ви-
моги такої особи може визначити у своє-
му рішенні такий спосіб захисту, який не 
суперечить закону. Відповідно до пункту 
22 ч. 1 ст. 92 Конституції України виключ-
 но законами України визначаються засади 
цивільно-правової відповідальності; діян-
ня, які є злочинами, адміністративними 
або дисциплінарними правопорушення-
ми, та відповідальність за них. Крім того, 
у рішенні Конституційного Суду України 
від 30 травня 2001 року № 7-рп/2001 у 
справі за конституційним зверненням від-
критого акціонерного товариства «Всеу-
країнський Акціонерний Банк» щодо офі-
ційного тлумачення положень пункту 22 
ч. 1 ст. 92 Конституції України, частин 1, 3 
ст. 2, ч. 1 ст. 38 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення (справа про 
відповідальність юридичних осіб) зазна-
чається, що виключно законами України 
мають врегульовуватись засади цивільно-
правової відповідальності (загальні підста-
ви, умови, форми відповідальності тощо), 
підстави кримінальної, адміністративної 
та дисциплінарної відповідальності – ді-
яння, які є злочинами, адміністративними 
або дисциплінарними правопорушення-
ми (основні ознаки правопорушень, що 
утворюють їх склад), та відповідальність 
за них [24]. Враховуючи зазначені вище 
положення, можна стверджувати, що такі 
форми відповідальності, як відшкодуван-
ня збитків, відшкодування моральної шко-
ди, стягнення індексу інфляції за час про-
строчення сплати аліментів на утриман-
ня одного з подружжя, стягнення трьох 
процентів річних від простроченої суми, 
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при порушенні зобов’язання подружжя 
по утриманню за чинним на сьогодні сі-
мейним та цивільним законодавством не 
можуть бути застосовані, якщо договором 
між подружжям не передбачено застосу-
вання таких форм відповідальності. Безу-
мовно, що прострочення сплати аліментів 
на утримання одного з подружжя завдає 
моральну шкоду другому з подружжя – 
одержувачу аліментів. Тому пропонується 
п. 6 ч. 2 ст. 18 СК України викласти в ре-
дакції: «6) відшкодування матеріальної та 
моральної шкоди», усунувши обмеження 
у відшкодуванні матеріальної та мораль-
ної шкоди, завданої порушенням сімейних 
прав та інтересів. 

Висновки
Таким чином, узагальнюючи положен-

ня про відповідальність за невиконання 
або неналежне виконання зобов’язання 
подружжя по утриманню, можна зробити 
наступні висновки. Граматичний, логіч-
ний та систематичний способи тлумачен-
ня правової норми, що закріплена у ч. 5 
ст. 194 СК України, надає підстави для ви-
сновку, що положення ст. 196 СК України 
щодо стягнення неустойки (пені) за про-
строчення сплати аліментів застосовують-
ся до стягнення аліментів на утримання 
одного з подружжя. Неустойка (пеня) за 
прострочення сплати аліментів на утри-
мання одного з подружжя може бути 
стягнута, якщо другий із подружжя був 
зобов’язаний сплачувати аліменти як за 
рішенням суду, так і за домовленістю між 
подружжям. Умовами договору між по-
дружжям про надання утримання, шлюб-
ного договору може бути передбачено й 
стягнення неустойки (пені) за простро-
чення сплати аліментів на утримання од-
ного з подружжя на підставі виконавчого 
напису нотаріуса. Відшкодування збитків, 
відшкодування моральної шкоди, стягнен-
ня індексу інфляції за час прострочення 
сплати аліментів, стягнення трьох про-
центів річних від простроченої суми не 
можуть бути застосовані при порушенні 
зобов’язання подружжя по утриманню; 

договором між подружжям про надання 
утримання може бути передбачено засто-
сування таких форм відповідальності за 
прострочення сплати аліментів. Запропо-
новано п. 6 ч. 2 ст. 18 СК України викласти 
в редакції: «6) відшкодування матеріальної 
та моральної шкоди», і тим самим усунути 
обмеження у застосуванні такого способу 
захисту, як відшкодування матеріальної та 
моральної шкоди, завданої порушенням 
сімейних прав та інтересів. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розкрито проблемні питання від-

повідальності за невиконання або неналежне 
виконання зобов’язання подружжя по утри-
манню. Обґрунтовано, що неустойка (пеня) за 
прострочення сплати аліментів як захід відпо-
відальності застосовується до стягнення алі-
ментів на утримання одного з подружжя у разі 
прострочення їх сплати. Неустойка (пеня) за 
прострочення сплати аліментів на утриман-
ня одного з подружжя може бути стягнута, 
якщо другий із подружжя був зобов’язаний спла-
чувати аліменти як за рішенням суду, так і за 
домовленістю між подружжям. Доведено, що 
договором між подружжям про надання утри-
мання, шлюбним договором може бути перед-
бачено стягнення неустойки (пені) за простро-
чення сплати аліментів на утримання одного 
з подружжя на підставі виконавчого напису 
нотаріуса. Аргументовано, що відшкодування 
збитків, відшкодування моральної шкоди, стяг-
нення індексу інфляції за час прострочення 
сплати аліментів, стягнення трьох процентів 
річних від простроченої суми як заходи відпо-
відальності не можуть бути застосовані при 
порушенні зобов’язання подружжя по утри-
манню; договором між подружжям може бути 
передбачено застосування таких форм відпові-
дальності за прострочення сплати аліментів. 
Запропоновано внести зміни до Сімейного ко-
дексу України та усунути обмеження у застосу-
ванні такого способу захисту, як відшкодуванні 
матеріальної та моральної шкоди, завданої по-
рушенням сімейних прав та інтересів. 
Ключові слова: подружжя, зобов’язання, 

утримання, аліменти, відповідальність, про-
строчення сплати аліментів, неустойка 
(пеня), збитки, моральна шкода. 

SUMMARY 
The author of the article has revealed the 

problematic issues concerning the liability for 
the failure or improper performance of spouses’ 
obligations for support. Recovery of alimony for 
support of one of the spouses is the way of pro-
tecting the violated family rights and interests, 
but it is not a measure of liability. The author has 
analyzed the court practice for the application 
of family law of Ukraine regarding the cases on 
disputes about the recovery of a penalty (fi ne) for 
alimony in arrears to support one of the spouses. 
It has been substantiated that the penalty (fi ne) 
for alimony in arrears as a measure of liability 
is applied to the recovery of alimony to support 
one of the spouses in case of the delay in pay-
ment. The penalty (fi ne) for alimony in arrears 
to support one of the spouses may be recovered, if 
one of the spouses was obliged to pay the alimony 
both by the court decision and by the agreement 
between the spouses. It has been proved that the 
agreement between the spouses on the provision 
of support, the marriage contract, may provide 
the penalty (fi ne) for alimony in arrears to sup-
port one of the spouses on the basis of the no-
tary’s executive order. It has been argued that 
the compensation for damages, compensation for 
moral harm, the recovery of the infl ation index 
during the alimony in arrears, the recovery of 
three percent per annum of the overdue amount 
as a measure of liability can not be applied for 
the violation of spouses’ obligation for support; 
the agreement between the spouses may provide 
the use of such forms of liability for alimony in 
arrears. The author has offered to make amend-
ments into the Family Code of Ukraine and to 
eliminate restrictions in the application of such a 
method of protection as compensation for mate-
rial and moral harm caused by the violation of 
family rights and interests.

Keywords: spouses, obligations, mainte-
nance, alimony, liability, alimony in arrears, 
penalty (fi ne), damages, moral harm.
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Статья посвящена исследованию отдель-
ного основания признания хозяйственного 
договора недействительным, заключенного 
с целью, которая противоречит интересам 
государства, территориального общества и 
моральным принципам общества. Раскрыто 
законодательное содержание нарушения инте-
ресов государства, территориального общества 
и моральных принципов общества как основа-
ния признания хозяйственного договора недей-
ствительным, и доказана актуальность зако-
нодательного определения понятия нарушения 
интересов государства, территориального 
общества и моральных принципов общества в 
хозяйственных обязательствах. Проанализи-
рованы теоретические принципы и выдвину-
ты предложения относительно определения 
признаков и условий нарушения интересов го-
сударства, территориального общества и мо-
ральных принципов общества в хозяйственных 
договорах как основания признания их недей-
ствительными. С целью обеспечения защиты 
прав субъектов хозяйствования, раскрыты 
проблемы судебной практики признания дого-
воров недействительными с применением та-
кого правового основания, как нарушение инте-
ресов государства, территориального общества 
и моральных принципов общества.
Ключевые слова: основания недействитель-

ности хозяйственного договора, нарушения ин-
тересов государства как основание признания 
договора недействительным, нарушение инте-
ресов территориального общества как основа-
ние признания договора недействительным, 
нарушение моральных принципов общества 
как основание признания договора недействи-
тельным.

Постановка проблеми
Питання визнання господарського до-

говору недійсним, укладеного суб’єктами 
господарювання з метою, що суперечить 
інтересам держави, територіальної гро-
мади та моральним засадам суспільства, 
стало досить популярним та актуальним у 
підприємницькому обігу. Проте, за пері-
од розвитку цивільного та господарського 
права, саме ця підстава визнання господар-
ського договору недійсним, як жодна інша, 
не зазнавала таких кардинальних змін. Ви-
ходячи з життєвих реалій та пріоритетності, 
публічний порядок, інтереси держави та те-
риторіальної громади, моральні засади сус-
пільства постійно змінювались та по-новому 
тлумачились.
Окрім того, специфікою правового поля 

України є те, що питання недійсності гос-
подарського договору, укладеного з метою, 
що суперечить інтересам держави, тери-
торіальної громади та моральним засадам 
суспільства, регулюється двома кодексами 
України: Цивільним та Господарським, які 
містять дещо різні доктринальні підходи, в 
яких також відсутнє єдине трактування по-
няття порушення інтересів держави та сус-
пільства, його моральних засад [1, 2].
Актуальність досліджуваної проблема-

тики полягає в тому, що тлумачення юри-
дичної природи договору, який суперечить 
інтересам держави і моральним засадам 
суспільства, з метою забезпечення захис-
ту прав суб’єктів господарювання, сталості 
господарського обороту та розвитку госпо-
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дарського права, на наш погляд, потребує 
подальшого вивчення, роз’яснення та на-
працювань.

Стан наукoвoгo дoслiдження
На сьогодні питання недійсності гос-

подарських договорів є предметом бага-
тьох досліджень в українській юридичній 
науці, зокрема, в працях В.О. Кучера [3],-
В.В. Луця [4], В.С. Мілаша [5], С.С. По-
топальського [6], Я.В. Романюка [7],-
Н.С. Хатнюк [8] та інших. Ними досліджу-
вались проблеми визнання договору недій-
сним, як такого, що суперечить інтересам 
держави та суспільства, а й тих інтересів, 
які є найважливішими для держави і сус-
пільства одночасно, проаналізовано теорію 
та судову практику, сформовані принципи, 
які лягли в доктрину і права незалежної 
України. Проте як законодавче регулюван-
ня цього питання, так і судова практика 
розгляду спорів цих категорій господар-
ських спорів у цій категорії справ зазнають 
постійних змін, що зумовлює актуальність 
їх наукових досліджень.

Метою наукової статті є визначення по-
няття «господарського договору, який су-
перечить інтересам держави та суспільства» 
та обґрунтування розширення кола дого-
ворів, які можуть бути визнані недійсними 
з цих підстав, долучивши до них договори, 
укладені з метою уникнення стягнення та 
реалізації майна боржника під час виконав-
чого провадження.

Основний зміст
Щодо правових засад регулювання ви-

знання господарського договору недійсним, 
то необхідно звернути увагу, що в умовах дії 
ЦК та ГК України, в положення обох норма-
тивних актів існують розбіжності у понятій-
ному апараті недійсності договорів. Чинний 
Господарський кодекс України приділив 
темі нашого дослідження лише дві статті 207 
«Недійсність господарського зобов’язання» 
і 208 «Наслідки визнання господарського 
зобов’язання недійсним», в Цивільному ко-
дексі України ми знайдемо статтю 228 «Пра-
вові наслідки вчинення правочину, який 
порушує публічний порядок, вчинений з 

метою, що суперечить інтересам держави і 
суспільства». 
Так, відповідно до ст. 207 ГК України, 

господарське зобов’язання, що вчинено з 
метою, яка завідомо суперечить інтересам 
держави і суспільства, може бути на вимо-
гу однією зі сторін або відповідного органу 
державної влади визнано судом недійсним 
повністю або частково. Згідно з ч. 2 ст. 228 
ГК України передбачена дія одно- чи дво-
сторонньої цивільно-правової конфіскації, 
що може застосовуватись судом у разі не-
дійсності договору, вчиненого з метою, що 
суперечить інтересам держави і суспільства.
За змістом частини першої статті 208 ГК 

України стягнення в дохід держави одержа-
ного чи належного за зобов’язанням здій-
снюється лише в тих випадках, коли завідо-
мо суперечний інтересам держави і суспіль-
ства господарський договір був повністю або 
частково виконаний хоча б однією з сторін. 
Якщо за наявності наміру сторін договір не 
був виконаний, він визнається недійсним 
без застосування наслідків, передбачених 
цією статтею [2]. Ми б хотіли зробити на-
голос на тому, що більш вдалою є правова 
конструкція Цивільного кодексу України, 
яка приділяє увагу не тільки самому дого-
вору, а і публічному порядку, який передує 
укладенню деяких видів договорів. 
Під недійсністю договору розуміється не 

настання тих юридичних наслідків, які сто-
рони намагалися створити. Не можна вима-
гати виконання за недійсними договором, 
так як він не створює тих прав та наслідків, 
які виникають на підставі договорів тако-
го виду. Договір недійсний за нікчемністю 
вже у момент його укладення, незалежно 
від пред’явлення відповідного позову та рі-
шення суду називається нікчемним або аб-
солютно недійсним. Договір, стосовно яко-
го необхідне винесення судом рішення про 
його недійсність, але який не є недійсним у 
момент його укладення, є запереченим [9].
Спочатку спроба надати правову оцін-

ку таким діям податківців була зробле-
на Державною податковою адміністраці-
єю у роз’ясненні від 22 вересня 2008 р.-
№ 9071/6/16-1116 [10]. А саме, обґрунтову-
валося, що віднесення правочинів, які по-
рушують публічний порядок, до нікчемних 
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означає безумовне позбавлення правового 
захисту осіб, яких цим правочином перед-
бачалося наділити правами. Таке позбав-
лення диктується необхідністю збереження 
публічного порядку, що є важливим для 
суспільства в цілому. Наявність істотного 
публічного інтересу виключає можливість 
встановлення залежності позбавлення пра-
вового захисту особи від волевиявлення ін-
шої особи або органу державної влади. Тому 
правило про нікчемність таких правочинів 
не може мати винятків, а правило про мож-
ливість їх оскарження не можна розглядати 
як спеціальне, тобто таке, що виключає за-
стосування загальної норми, бо це призвело 
б до руйнування засадничого регулювання. 
Таким чином, фактично була визнана пра-
вомірність дій податківців під час перевір-
ки самостійно кваліфікувати договори, що 
суперечать інтересам держави і суспільства 
як нікчемні. Вищевикладену позицію фак-
тично було підтримано Міністерством юсти-
ції України у своєму листі від 30.10.2008 р.-
№ 1022-0-1-08-19 «Про порядок визнання 
правочинів недійсними» [11].
У січні 2011 року було виключено пра-

вочини, які були укладені з метою, що су-
перечить інтересам держави та моральним 
засадам суспільства, з переліку нікчемних 
правочинів і віднесено такі правочини до 
оспорюваних (заперечних).

14 листопада 2012 року Вищим адміні-
стративним судом України було ухвалено 
Постанову у справі № К/9991/50772/12, яку 
сьогодні більшість правників розглядає як 
знакову щодо вирішення проблеми наяв-
ності у фіскальних органів права самостійно 
кваліфікувати договори, що суперечать ін-
тересам держави і суспільства, як нікчемні. 
А саме, було визначено, що одним із осно-
вних завдань органів державної фіскальної 
служби є здійснення контролю за дотриман-
ням податкового законодавства та надання 
роз’яснень положенням законодавства з 
питань оподаткування платникам подат-
ків. Жодним законом не передбачено право 
органу державної фіскальної служби само-
стійно, в позасудовому порядку, визнавати 
нікчемними правочини і відомості, зазначе-
ні платником податків у податкових декла-
раціях. Таким чином, навіть за наявності 

ознак нікчемності правочину фіскальні ор-
гани зобов’язані звертатися до судів із позо-
вами про стягнення в дохід держави коштів, 
отриманих за правочинами, здійснених із 
метою, що свідомо суперечить інтересам 
держави і моральним засадам суспільства, 
посилаючись на їх нікчемність [12].
Відповідно до Закону України «Про вне-

сення змін до Податкового кодексу України 
щодо удосконалення деяких податкових 
норм» від 24.05.2012 р. № 4834-VI в абза-
ці третьому пункту 140.2 ПК України, по-
ложення «договір, що порушує публічний 
порядок, є фіктивним» були виключені з 1 
липня 2012 р. Починаючи з вказаної дати, 
перерахунок доходів і витрат (балансової 
вартості основних засобів) повинен про-
водитися сторонами договору у звітному 
періоді (періодах), в якому витрати та до-
ходи (балансова вартість основних засобів) 
за правочином, визнаним недійсним, були 
враховані в обліку сторони правочину, у 
разі визнання судом правочину недійсним 
із будь-яких підстав, а не лише з підстави 
порушення ним публічного порядку, його 
фіктивності. Тобто коло підстав, з яких ви-
знання договору недійсним має податкові 
наслідки у вигляді обов’язку здійснити пе-
рерахунок доходів і витрат, розширилося до 
необмеженого. Вірніше сказати, до усіх під-
став, встановлених чинним законодавством, 
і обмежується лише ними [13].
Міністерством доходів України у листі 

від 27.05.2013 р. № 3642/6/99-99-19-04-01-15 
щодо права органів ДПС України встанов-
лювати факт недійсності/нікчемності право-
чинів було зазначено, що згідно з пункта-
ми 4—6 Порядку оформлення результатів 
документальних перевірок із питань до-
тримання податкового, валютного та іншо-
го законодавства, затвердженого наказом 
ДПА України від 22.12.2010 р. № 984, акт 
документальної перевірки повинен містити 
систематизований  виклад виявлених під час 
перевірки фактів порушень норм податко-
вого, валютного та іншого законодавства, 
контроль за дотриманням якого покладено 
на органи ДПС. Таким чином, у разі вияв-
лення під час здійснення контрольно-пере-
вірочної роботи правочинів, що суперечать 
інтересам держави та суспільства, орган 
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ДПС повинен відобразити вказане в акті 
перевірки. 
Посилаючись також на позицію Вищого 

адміністративного суду України, викладе-
ну у листі від 02.06.2011 р. № 742/ 11/13-11, 
згідно з якою наявність належним чином 
укладеного договору  між суб’єктами госпо-
дарювання (чинного) заздалегідь не може 
свідчити про здійснення суб’єктом господа-
рювання законної господарської діяльності, 
Міністерством доходів України зроблено 
висновок, що органи ДПС при здійсненні 
контрольно-перевірочної роботи можуть 
відображати в акті перевірки ознаки недій-
сності (нікчемності) правочинів, при цьому 
донарахування податкових зобов’язань по-
винно здійснюватися виключно за пору-
шення норм податкового законодавства.
Необхідною умово ю для визнання гос-

подарського договору недійсним як такого, 
що завідомо суперечить інтересам держави 
і суспільства (частина перша статті 207 ГК 
України), є наявність наміру хоча б  у однієї 
зі сторін щодо настання відповідних наслід-
ків. До господарських договорів, що під-
падають під ознаки відповідної норми, слід 
відносити ті, що посягають на суспільні, еко-
номічні та соціальні основи держави і сус-
пільства і спрямовані, зокрема, на: 1) вико-
рист ання всупереч законові державної або 
комунальної власності; 2) незаконне заволо-
діння, користування розпорядження (в тому 
числі відчуження) об’єктами права власності 
українського народу - землею як основним 
національним багатством, що перебуває під 
особливою охороною держави, її надрами, 
іншими природними ресурсами; 3) відчу-
ження викраденого майна; 4) виробництво 
і відчуження певних об’єктів, вилучених або 
обмежених у цивільному обігу (відповідні 
види зброї, боєприпасів, наркотичних за-
собів, іншої продукції, що має властив  ості, 
небезпечні для життя та здоров’я громадян, 
тощо); 5) виготовлення і поширення літера-
тури та іншої продукції, що пропагує війну, 
національну, расову чи релігійну ворожне-
чу; 6) приховування від оподаткування до-
ходів, інше ухилення від сплати податків;-
7) виготовлення чи збут підробних докумен-
тів і цінних паперів; 8) незаконне вивезення 
за кордон валютних коштів, матеріальних 

чи культурних цінностей; 9) використання 
власного майна на шкоду інтересам суспіль-
ства, правам, свободі і гідності громадян.
Для прийняття рішення зі спору необ-

хідно встановлювати, у чому конкретно по-
лягала завідомо су перечна інтересам держа-
ви і суспільства мета укладення господар-
ського договору, якою із сторін і в якій мірі 
виконано зобов’язання, а також наявність 
наміру у кожної із сторін.
Наявність такого наміру у сторін (сторо-

ни) означає, що вони (вона), виходячи з об-
ставин справи, усвідомлювали або повинні 
були усвідомлювати протиправність догово-
ру, що укладається, і суперечність його мети 
інтересам держави і суспільства та прагнули 
або свідомо допускали настання протиправ-
них наслідків. Намір юридичної особи ви-
значається як намір тієї посадової або іншої 
фізичної особи, яка підписала дог  овір, маю-
чи на це належні повноваження. За відсут-
ності останніх наявність наміру у юридичної 
особи не може вважатися встановленою.
За загальним правилом невиконання чи 

неналежне виконання правочину не тягне 
за собою правових наслідків у вигляді ви-
знання правочину недійсним. У такому разі 
заінтересована сторона має право вимагати 
розірвання договору або застосування інших 
передбачених законом наслідків, а не ви-
знання правочину нед  ійсним. Водночас ч.5-
ст. 27 Закону України «Про приватизацію 
державного майна» передбачено, що на ви-
могу однієї із сторін договір купівлі-продажу 
може бути розірвано або визнано недійсним 
за рішенням суду в разі невиконання іншою 
стороною зобов’язань, передбачених дого-
вором купівлі-продажу, у визначені строки.
Так само за загальним правилом не є під-

ставою для визнання недійсним відсутність 
у договорі істотних умов. Як виняток з цього 
правила, відсутність у договорі оренди землі 
хоча б однієї з істотних умов є підставою для 
визнання його недійсним (ч.2  статті 15 За-
кону України «Про оренду землі»). При цьо-
му вирішуючи спір про визнання договору 
оренди землі недійсним у зв’язку з відсутніс-
тю в ньому передбаченої частиною першою 
статті 15 названого Закону істотної умови, 
суд має застосовувати цю ж норму у редак-
ції, що була чинною на момент укладення 
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договору, а не на момент його державної ре-
єстрації.
Якщо, вирішуючи господарський 

спір, суд встановить, що зміст договору, 
пов’язаного з предметом спору, суперечить 
законодавству, чинному на момент укла-
дення договору, він, керуючись пунктом 
1 частини першої статті 83 ГПК, вправі за 
власною ініціативою визнати цей договір 
недійсним повністю або у певній частині із 
застосуванням за необхідності й наслідків 
визнання недійсним нікчемного правочину 
(абзац другий частини п’ятої статті 216 ЦК 
України).
У процесі вирішення спору сторони мо-

жуть самі усунути у встановленому порядку 
порушення, які тягнуть за собою визнання 
правочину недійсним, зокрема, шляхом: 
вчинення нового правочину; погодження 
правочину з відповідним державним ор-
ганом, якщо це необхідно було для даного 
правочину, а таке погодження не було ра-
ніше здійснено тощо. Сторони також не 
позбавлені права вчинити правочин про 
внесення змін до правочину з метою приве-
дення його у відповідність із законом (крім 
зміни ціни в договорі після його виконання, 
оскільки згідно з частиною третьою статті 
632 ЦК України така зміна не допускаєть-
ся) [1]. Якщо згаданий правочин (про вне-
сення змін) не суперечить вимогам закону, 
господарський суд приймає судове рішення, 
виходячи з його умов. При цьому господар-
ським судам необхідно мати на увазі, що за-
коном не передбачено заборони стосовно 
надання правочинові, - в тому числі про 
внесення змін до іншого правочину, - за зго-
дою сторін зворотної дії в часі.
Наведене дослідження дозволяє ствер-

джувати, що на даний момент в Україні від-
сутній механізм та уніфікована практика 
визнання правочину недійсним саме з мо-
тивів його суперечності моральним засадам 
суспільства. Як свідчить аналіз процесуаль-
ного законодавства і уніфікованої судової 
практики, суддя при вирішенні спорів ке-
рується лише формально визначеними нор-
мами. Навіть якщо формально визначені 
норми відсутні, суддя може вирішувати спір 
на підставі загальних засад цивільного за-
конодавства, використання аналогії права, у 

свою чергу, зазначені засади, зважаючи на їх 
загальний характер, не можуть не врахову-
вати тенденції моральності в сучасному сус-
пільстві. При порушенні питання про від-
повідність чи невідповідність правочину мо-
ральним засадам суспільства необхідно, щоб 
правочин взагалі можливо було б оцінити 
на предмет загальнолюдських уявлень про 
соціальні цінності. У статті також аргументо-
вано твердження про неприпустимість зако-
нодавчого закріплення визнання угоди не-
дійсною на підставі порушення моральних 
засад, якщо має місце одночасне порушення 
такою угодою конкретної правової норми 
або положення що з неї випливає.
Визнаючи договори недійсними за цією 

підставою, закон в цьому випадку викорис-
товує не юридичний, а соціальний крите-
рій – інтереси держави і суспільства. Але не 
дивлячись на таке формулювання, об’єктом 
договору є охоронювані законом інте-
реси держави і суспільства. Кожного разу, 
пред’являючи позов про визнання догово-
ру недійсним за даною підставою, необхідно 
вказати не тільки інтереси держави, а і по-
слатися на конкретний закон, який ці інте-
реси охороняє і в всупереч якому цей дого-
вір укладено [11].
Антисоціальні договори не володіють 

будь-якими суттєвими особливостями за 
своїм суб’єктивним складом. Іх специфіка 
полягає в тому і самому змісті та направле-
ності договору. Чинне законодавство в осно-
ву недійсності договорів, що розглядаються, 
поклало матеріальний критерій – протиріч-
чя антисоціальних договорів інтересам дер-
жави і суспільства; вона вчиняється з метою, 
що завідомо протирічить інтересам держави 
і суспільства. З таких міркувань такі догово-
ри більш правильно іменувати не протиза-
конними, а антисоціальними, скорочуючи 
декілька слів закону(«договори, вчинені з 
метою, що завідомо суперечить інтересам 
держави та суспільства») в одне («антисо-
ціальні»). До того ж відомо, що поняття 
«юридичного закону і суспільства» не спів-
падають і, в певній мірі, різнопорядкові. Ха-
рактер передбачуваних законом заходів по 
відношенню до особи (організації) визнача-
ється ступенем гостроти протиріччя інтере-
сів держави і суспільства. В одному випадку 
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можуть бути застосовані санкції адміністра-
тивно-правового, а в інших кримінально-
правового характеру [15, С 192-193]. Така 
думка відомого вченого О.А. Красавчикова 
має право на існування, але ми не можемо 
погодитись з нею. Бо критерій «соціаль-
ності», як і «антисоціальності», є ширшим і 
чітко невизначеним. Це дасть підставу для 
неоднозначного застосування цієї норми, 
неоднакового застосування правових норм, 
спотворення судової практики на шкоду 
сталості господарського обороту. 
Недійсними є договори, направлені до 

явних збитків державі. При цьому збитки 
для держави мають бути явними вже в мо-
мент вчинення договору, а не бути наслід-
ком уже змінених умов. 
На підтвердження цієї тези, є при-

клад судової практики з точки зову висно-
вків, зроблених судом, цікавим є рішен-
ня господарського суду Сумської області 
від 28.02.2017 року по справі № 920/77/17. 
Справа розглядалася за позовом заступника 
керівника Шосткинської місцевої прокура-
тури Сумської області в інтересах держави 
в особі Міністерства економічного розви-
тку і торгівлі України, м. Київ, до відповіда-
чів: Відділу освіти Кролевецької районної 
державної адміністрації Сумської області,-
м. Кролевець Сумської області, фізичної 
особи-підприємця, м. Кролевець Сумської 
області, за участю третьої особи, яка не за-
являє самостійних вимог на предмет спо-
ру, на стороні позивача: Управління Пів-
нічно-Східного офісу Держаудитслужби в 
Сумській області, м. Суми, про визнання 
недійсним рішення комітету з конкурсних 
торгів та договору про державну закупівлю. 
А саме: судом встановлений факт порушен-
ня замовником торгів вимог Закону Укра-
їни «Про публічні закупівлі» щодо оцінки 
конкурсних пропозицій учасників, наявні 
підстави для визнання судом недійсним рі-
шення комітету з конкурсних торгів щодо 
оцінки конкурсних пропозицій учасників, 
оформленого протоколом. Частиною пер-
шою статті 207 ГК України передбачено, 
що господарське зобов’язання, що не від-
повідає вимогам закону, може бути на ви-
могу однієї із сторін або відповідного органу 
державної влади визнано судом недійсним 

повністю або в частині. Відповідно до статті 
16 ЦК України, визнання правочину недій-
сним є одним із способів захисту цивільних 
прав та інтересів. Відповідно до частини 
першої статті 215 ЦК України, підставою 
недійсності правочину є недодержання в 
момент вчинення правочину стороною (сто-
ронами) вимог, які встановлені частинами 
першою-третьою, п’ятою, шостою статті 203 
цього Кодексу. Частиною першою статті 203 
ЦК України передбачено, що зміст право-
чину не може суперечити цьому Кодексу, 
іншим актам цивільного законодавства, а 
також інтересам держави і суспільства, його 
моральним засадам. Пунктом 5 частини 
1 статті 1 Закону України «Про державні 
закупівлі» визначено, що договір про заку-
півлю - це договір, який укладається між 
замовником і учасником за результатами 
проведення процедури закупівлі та перед-
бачає надання послуг, виконання робіт або 
набуття права власності на товари. Таким 
чином, договір про закупівлю є наслідком 
процедури закупівлі та укладається за її ре-
зультатами. З огляду на викладене договір 
купівлі-продажу № 2 від 12.01.2017 супер-
ечить вимогам Закону України «Про публіч-
ні закупівлі», оскільки укладений за резуль-
татами торгів, проведених з порушенням 
встановленої Законом України «Про публіч-
ні закупівлі» процедури, а також суперечить 
інтересам держави і суспільства, оскільки 
його укладення фактично призвело до втра-
ти бюджетних коштів у значному розмірі. 
Відтак він підлягає визнанню недійсним за 
позовом прокурора у зв’язку із порушенням 
державних інтересів. Додатково суд заува-
жує, що прокурором були подані до суду до-
кази того, що між відповідачами була укла-
дена додаткова угода № 1 від 09.02.2017, за 
умовами якої сторони правочину дійшли 
згоди про розірвання договору купівлі-про-
дажу № 2 від 12.01.2017 у зв’язку із допуще-
ними порушеннями при проведенні заку-
півлі. Однак суд зазначає, що вищезазначений 
договір підлягає визнанню недійсним з моменту 
його укладання саме з підстав порушення відпо-
відачами вимог Закону України «Про публічні 
закупівлі» про проведені процедури держав-
ної закупівлі товарів, за наслідками якої він 
був укладений, у зв’язку з чим досягнення 
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згоди між сторонами цього договору щодо 
його розірвання не має суттєвого значення, 
оскільки договір купівлі продажу визнаний 
судом недійсним з 12.01.2017 (а не розірва-
ним з 09.02.2017) та з цього часу не створює 
жодних правових наслідків для сторін [14].
Умовою для визнання недійсним право-

чину, який суперечить інтересам держави 
та суспільства, є встановлення умислу в діях 
осіб, що уклали такий правочин. При цьому 
носіями протиправного умислу юридичних 
осіб-сторін такого правочину є посадові осо-
би цих юридичних осіб. Відповідні обстави-
ни повинні бути відображені в мотивуваль-
ній частині судового рішення про визнання 
недійсним правочину як такого, що вчине-
ний юридичними особами із заздалегідь су-
перечною інтересам держави та суспільства 
метою. Зокрема, слід установити персона-
лії посадових осіб, у яких виник умисел на 
вчинення протиправного правочину, зміст 
їх умислу, обставини, за яких такий умисел 
виник, тощо.

Висновки
Недійсність господарського договору 

може встановлюватись виключно судом, 
контролюючі органи не можуть робити ви-
сновки про недійсність або нікчемність гос-
подарських договорів. Суд повинен вста-
новити наявність фактичних обставин, з 
якими закон пов’язує визнання таких пра-
вочинів (господарських договорів) недій-
сними на момент їх вчинення (укладення) 
і настання відповідних наслідків, та в разі 
задоволення позовних вимог зазначати в су-
довому рішенні, в чому конкретно полягає 
неправомірність дій сторони та яким нор-
мам законодавства не відповідає оспорюва-
ний правочин.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню окремої 

підстави визнання господарського договору не-
дійсним, вчиненого з метою, що суперечить 
інтересам держави, територіальної громади 
та моральним засадам суспільства. Розкрито 
законодавчий зміст порушення інтересів дер-
жави, територіальної громади та моральних 
засад суспільства як підстави визнання госпо-
дарського договору недійсним та доведено акту-
альність законодавчого визначення поняття 
порушення інтересів держави, територіальної 
громади та моральних засад суспільства в гос-
подарських зобов’язаннях. Проаналізовано те-
оретичні засади та висунуто пропозиції щодо 
визначення ознак та умов порушення інтересів 
держави, територіальної громади та мораль-
них засад суспільства в господарських договорах 
як підстави визнання їх недійсними. З метою 
забезпечення захисту прав суб’єктів господарю-
вання розкрито проблеми судової практики ви-
знання договорів недійсними із застосуванням 
такої правової підстави як порушення інте-
ресів держави, територіальної громади та мо-
ральних засад суспільства. 
Ключові слова: підстави недійсності госпо-

дарського договору, порушення інтересів держа-
ви як підстава визнання договору недійсним, 
порушення інтересів територіальної громади 
як підстава визнання договору недійсним, по-
рушення моральних засад суспільства як під-
става визнання договору недійсним.

SUMMARY 
The article is devoted to a research of the 

separate basis of recognition of the economic 
contract invalid, signed on purpose which con-
tradicts the interests of the state, territorial com-
munity and the moral principles of society. Legis-
lative content of violation of interests of the state, 
territorial community and the moral principles of 
society as the bases of recognition of the economic 
contract invalid is disclosed and the relevance of 
legislative defi nition of a concept violation of in-
terests of the state, territorial community and the 
moral principles of society in economic contract 
is proved. The theoretical principles are analysed 
and proposals concerning determination of signs 
and conditions violation of interests of the state, 
territorial community and the moral principles of 
society in economic contracts as the recognition 
bases are made by their invalid. For the purpose 
of ensuring protection of the rights subjects of 
business, problems of court practice of recogni-
tion of the economic contracts invalid with ap-
plication of such legal ground as violation of in-
terests of the state, territorial community and the 
moral principles of society are opened.

Key words: bases of invalidity of the econom-
ic contract, violation of interests of the state as 
basis of recognition of the contract invalid, vio-
lation of interests of territorial society as basis of 
recognition of the contract invalid, violation of 
the moral principles of society as basis of recogni-
tion of the contract invalid
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Статья посвящена рассмотрению некото-
рых теоретических аспектов правосубъектно-
сти, а именно, определению соотношения по-
нятий «правоспособность» и «дееспособность» 
в правосубъектности юридического лица. Из-
бранная тема является актуальной, поскольку 
правосубъектность, как способность конкрет-
ного лица быть субъектом гражданского права, 
носить «маску» участника гражданских право-
отношений, является одной из существенных 
возможностей субъекта, условием его существо-
вания.
На основании проведенного научного поис-

ка сделан вывод о том, что правосубъектность 
юридического лица содержит в себе две состав-
ные части – это правоспособность и дееспособ-
ность, последние не являются предпосылкой 
правосубъектности, как и наоборот. Анализ 
действующего законодательства позволил ут-
верждать, что организация может иметь 
либо универсальную, либо ограниченную право-
способность. При этом, универсальная право-
способность возникает в момент создания 
юридического лица, а ограниченная – в момент 
вступления решения суда об этом в силу.
Установлено, что наиболее обоснованной и 

последовательной является та точка зрения, 
в соответствии с которой структура дееспо-
собности содержит два элемента – это сделко-
способность и деликтоспособность. Сделкоспо-
собность указывает на способность субъекта 
своими действиями осуществлять сделки либо 
даже другие юридически значимые действия. 
Деликтоспособность – это способность лица 
нести ответственность за свои действия (без-
деятельность). И если их сравнивать с поня-
тием дееспособности, то стает очевидным, 

Постановка проблеми
У сучасній цивілістиці не вщухає дис-

кусія щодо цивільної правосуб’єктності 
юридичної особи. Причому, спори ведуть-
ся у різних напрямках. Це не лише питан-
ня структури цієї категорії, а й співвідно-
шення її елементів, зміст кожного з них, 
момент виникнення, види тощо [1, c. 138–
145]. Більше того, у теорії права часто ста-
виться під сумнів доцільність існування са-
мого терміну «правосуб’єктність».
Зважаючи на те, що правосуб’єктність, 

як здатність конкретної особи бути 
суб’єктом цивільного права, носити «мас-
ку» учасника цивільних правовідносин, є 
однією з істотних властивостей суб’єкта, 
умовою його існування, то визначення її 
структури вказує на актуальність дослі-
джень у цьому напрямку.

что последняя полностью поглощает как сдел-
коспособность, так и деликтоспособность. В 
свою очередь, лицензирование, установление 
исключительных видов деятельности, другие 
факторы являются установлением опреде-
ленных пределов дееспособности юридического 
лица. Объем дееспособности юридического лица 
также поставлено в зависимость от наступле-
ния определенных условий.
Ключевые слова: организация, юридиче-

ское лицо, правоспособность, статус, участник 
гражданских отношений, правосубъектность, 
дееспособность, сделкоспособность, деликтоспо-
собность.
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Аналіз останніх досліджень і           
публікацій

Дослідженню цивільної правосуб’єкт-
ності юридичних осіб, її складових при-
діляли увагу такі вчені, як: М. Агарков, 
О. Ананських, І. Бейцун, В. Борисова, 
С. Братусь, Л. Винар, І. Жигалкін, Ю. Жор-
нокуй, В. Зелеський, А. Зеліско, О. Зо-
зуляк, Т. Карнаух, Н. Козлова, О. Літві-
на, Т. Пономарєва, А. Слугін, І. Тарасов, 
Л. Федюк, К. Флейшиць та ін.

Метою статті є визначення співвідно-
шення понять «правоздатність» та «діє-
здатність» у правосуб’єктності юридичної 
особи.

Виклад основного матеріалу
Незважаючи на те, що ЦК України 

не містить поняття правосуб’єктності за-
уважимо, що його використання у док-
трині цивільного права вже стало тради-
ційним. Найбільш лаконічне визначен-
ня цього поняття було запропоновано 
М. С. Малеїним, який зазначав, що мати 
правосуб’єктність – значить бути суб’єктом 
права [2, c. 115–123]. Разом із тим, якщо 
розуміння правосуб’єктності серед уче-
них майже не викликає сумнівів, то щодо 
його значення та елементів у теорії права 
точиться дискусія. Наведемо деякі точки 
зору, які стануть у подальшому предметом 
дослідження.
Так, одні дослідники розглядають 

правосуб’єктність за межами право- та 
дієздатності. Зокрема, зауважується, що 
останні є необхідною передумовою виник-
нення та існування правосуб’єктності, але 
не її складовими частинами [3, c. 23–24]. 
Інші ж навпаки стверджують, що право-
здатність та дієздатність є і передумова-
ми, і складовими частинами цивільної 
правосуб’єктності [1, c. 138; 4, c. 125–126; 
5, c. 21].
Аналіз наведених точок зору дозволяє 

приєднатися до позиції С. К. Лісецького, 
який справедливо зазначає, що одне і те ж 
явище не може одночасно бути і частиною, 
і передумовою іншого явища [6, c. 56]. 
Адже передумова має існувати «перед» 
наслідком, фігурувати ще до виникнення 

останнього, а тому має бути зовнішньою 
по відношенню до того результату, який 
породжує. У свою чергу, складовий еле-
мент є частиною цілого, яке виникає піс-
ля того, як причина (передумова) виконає 
свою функцію. Тому правоздатність та ді-
єздатність можуть становити або переду-
мови, або складові елементи (частини) 
правосуб’єктності. Проаналізуємо обидва 
варіанти.
Якщо право- та дієздатність є пе-

редумовами виникнення та існування 
правосуб’єктності, то необхідно дійти ви-
сновку, що перші два поняття є несумісни-
ми з останнім та виявити їх відмінні риси. 
Адже у цьому випадку, відповідно до ме-
тоду «Кола Ейлєра», жоден елемент обся-
гу відповідного поняття не має належати 
(входити) до обсягу іншого поняття.
Для порівняння вищевказаних понять 

наведемо спочатку їх найбільш загальні 
визначення. Зокрема, правосуб’єктність 
зазвичай розуміється як здатність особи 
виступати суб’єктом цивільного права. У 
свою чергу, правоздатність – це здатність 
особи мати цивільні права та обов’язки, а 
дієздатність – здатність своїми діями набу-
вати суб’єктивні права та нести юридичні 
обов’язки.
Як можна помітити, при розкритті всіх 

трьох понять в основу покладено «здат-
ність особи». При цьому, правосуб’єктність 
вказує на те, що суб’єкт права – це лише 
потенційний учасник цивільних право-
відносин [1, c. 98–99; 7, c. 39], він може 
ним бути (стати). Разом із тим, щоб бути 
потенційним учасником цивільних право-
відносин, потенційний учасник суспільних 
відносин повинен мати здатність бути но-
сієм суб’єктивних прав та обов’язків. Адже 
цивільні правовідносини – це ті право-
ві зв’язки, які виникають між суб’єктами 
щодо об’єктів цивільного права. А як відо-
мо, правові зв’язки між учасниками вста-
новлюються за допомого взаємних прав та 
обов’язків.
Отже, щоб бути потенційним учасни-

ком цивільних правовідносин, особа по-
винна бути здатною мати (розглядатися 
потенційним носієм) суб’єктивні права та 
обов’язки. І навпаки. Якщо особа є по-
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тенційним учасником цивільних право-
відносин, то це вказує на її правоздатність, 
тобто потенційну можливість бути носієм 
прав та обов’язків.
Виходячи з наведеного, можна зроби-

ти лише один висновок: правоздатність є 
складовою правосуб’єктності.
Щодо дієздатності, то вважає-

мо, що вона також становить частину 
правосуб’єктності, а не передумову виник-
нення та існування останньої. Адже якщо 
суб’єкт права – це потенційний учасник 
цивільних правовідносин, то він має бути 
здатним не лише виступати носієм прав та 
обов’язків, а й здатним набувати їх, здій-
снювати набуті права та виконувати відпо-
відні обов’язки. У протилежному випадку, 
суб’єктивні права, як межі можливої пове-
дінки, та обов’язки, як межі належної по-
ведінки, втрачали б свій сенс.
Вищенаведене дозволяє підтримати 

позицію, що правоздатність та дієздат-
ність є складовими правосуб’єктності. Од-
нак потребує уточнення кількість таких 
складових елементів (частин). Одні вче-
ні стверджують що їх лише дві [1, c. 138; 
8, c. 17; 9, c. 39–41]. Інші виходять із того, 
що обсяг поняття правосуб’єктності по-
вністю вичерпується трьома складовими 
елементами. Такою частиною поряд із 
правоздатністю та дієздатністю є делікто-
здатність [10, c. 64].
Вважаємо, що найбільш обґрунтова-

ною та послідовною є та точка зору, від-
повідно до якої структура дієздатності 
містить у собі два елементи – це право-
чиноздатність та деліктоздатність. Право-
чиноздатність вказує на здатність суб’єкта 
своїми діями вчиняти правочини або на-
віть інші юридично значущі дії. Делікто-
здатність – це здатність особи нести від-
повідальність за свої дії (бездіяльність). І 
якщо їх порівняти із поняттям дієздатнос-
ті, то стає очевидним, що остання повніс-
тю поглинає як правочиноздатність, так 
і деліктоздатність. Правочиноздатність 
охоплюється такою частиною дієздатнос-
ті, як «здатність своїми діями набувати» 
права та обов’язки, а деліктоздатність 
– здатністю нести обов’язки, адже відпо-
відальність, за своєю суттю, це обов’язок 

відшкодувати шкоду (збитки), завдані од-
нією особою іншій.
Традиційно вважається, що на відміну 

від фізичних осіб у юридичних осіб право-
здатність та дієздатність виникають і при-
пиняються одночасно. При цьому ствер-
джується, що існують вони нерозривно, а 
їх зв’язок вбачають настільки тісним, що 
деякі автори навіть не вважають за доціль-
не розглядати дієздатність юридичної осо-
би окремо [6, c. 57].
Разом із тим подібний підхід заслуго-

вує на критичне ставлення. Незважаю-
чи на те, що ці правові категорії взаємо-
залежні та у сукупності своїй утворюють 
правосуб’єктність юридичної особи, вони 
не є тотожними, їх обсяг поставлено у за-
лежність від різних умов.
Розглядаючи правоздатність як гіпо-

тетичну здатність особи мати суб’єктивні 
права та обов’язки, яка залежить та фік-
сується державою [11, с. 148], як соціаль-
но-юридичну властивість [12, с. 81], не-
обхідно зазначити, що у юридичних осіб 
вона,відповідно до ст. 91 ЦК України є за-
гальною (універсальною). Такий висновок 
базується на аналізі змісту наведеної стат-
ті де вказано, що юридична особа здатна 
мати такі ж цивільні права та обов’язки, 
як і фізична, крім тих, які за своєю приро-
дою можуть належати лише людині. Тобто 
обсяг цивільної правоздатності людини та 
організації визначається їх природними 
властивостями. Як виняток із загального 
правила, ч. 2 ст. 91 ЦК України передба-
чає можливість обмеження загальної ци-
вільної правоздатності юридичної особи, 
але лише за рішенням суду.
Таким чином, аналіз змісту ч.ч. 1, 2 

ст. 91 ЦК України дозволяє стверджувати, 
що організація може мати або універсаль-
ну правоздатність, або обмежену. Універ-
сальна виникає у момент створення юри-
дичної особи, а обмежена – у момент всту-
пу рішення суду про це в силу. І подібна 
думка вже висловлювалася у вітчизняній 
юридичній літературі [11, c. 156]. Разом 
із тим поряд з існуванням універсальної 
та обмеженої правоздатності поширеною 
є точка зору, що існує і спеціальна право-
здатність юридичної особи.
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По-перше, визнання спеціальної пра-
воздатності є традиційним для теорії ци-
вільного права [13, c. 123–130]. По-друге, 
сучасні вітчизняні дослідники аргументу-
ють свою позицію, ґрунтуючись на підставі 
системного тлумачення ч. 3 ст. 91 ЦК Укра-
їни, у якій зазначено, що юридичні особи 
можуть здійснювати окремі види діяльнос-
ті, перелік яких встановлюється законом, 
після одержання ними спеціального до-
зволу (ліцензії). Зазначені автори вважа-
ють, що оскільки вказана норма міститься 
у статті під назвою «Цивільна правоздат-
ність юридичної особи», то і стосується 
лише правоздатності. А оскільки обсяг ви-
дів діяльності, перелік яких встановлюєть-
ся законом, після одержання спеціального 
дозволу (ліцензії) буде змінюватися, то це 
має «вказувати на обмеження чи то розши-
рення правоздатності юридичної особи» 
[14, c. 14; 15, c. 142–143].
Аналіз наведеної точки зору дозволяє 

погодитися з тим, що місце ч. 3 ст. 91 ЦК 
України мало б вказувати на те, що вона 
стосується правоздатності. Проте букваль-
не тлумачення змісту норми свідчить про 
інше. Справа у тому, що у ч. 3 ст. 91 ЦК 
України вказується на можливість особи 
здійснювати окремі види діяльності. А як 
відомо, можливість (здатність) своїми дія-
ми набувати суб’єктивні права (обов’язки) 
та нести відповідальність (здійснювати 
окремі види діяльності) охоплюється по-
няттям не правоздатності, а дієздатності. 
Тому логічним є висновок, що ліцензуван-
ня впливає не на обсяг правоздатності, а 
на обсяг дієздатності.
Підтвердження зроблених висновків 

можна зустріти й у інших нормативно-пра-
вових актах України. Так, наприклад, ви-
значення професійної діяльності з торгівлі 
цінними паперами на фондовому ринку, 
як виключного виду діяльності торговців 
цінними паперами, може скласти вражен-
ня, що має місце обмеження правоздатнос-
ті для інших учасників цивільних право-
відносин (не торговців цінними паперами) 
на подібний вид діяльності (ч. 1 ст. 17 За-
кону України «Про цінні папери та фондо-
вий ринок»). Але у цьому випадку знову ж 
іде мова про здатність вчиняти певні види 

діяльності (управління цінними папера-
ми, купівля та продаж) і ніяк не обмежує 
здатність, наприклад, мати у власності такі 
об’єкти.
Таким чином, ліцензування, встанов-

лення виключних видів діяльності інші 
чинники мають розглядатися як встанов-
лення певних меж дієздатності, а не пра-
воздатності. Причому, такий висновок є 
виправданим та повністю узгоджується із 
співвідношенням цих понять та їх розу-
мінням для фізичних осіб.
Правоздатність вказує лише на здат-

ність мати права та обов’язки і не залежить 
від можливості вчиняти дії на їх набуття. 
Так, наприклад, право на найменування, 
на місцезнаходження виникає у юридич-
ної особи без вчинення нею будь-яких дій, 
оскільки вони виникають у момент створен-
ня організації. І це відбувається у межах пра-
воздатності. При цьому, реалізувати свою 
дієздатність такий суб’єкт ще не в змозі, 
наприклад, у зв’язку з відсутністю органів 
юридичної особи, які знаходяться на стадії 
створення. Заборона вчиняти певні види 
діяльності не впливає на здатність суб’єкта 
мати ті права та обов’язки, які вже були 
набуті.
У свою чергу, обсяг дієздатності зале-

жить від настання певних умов. Напри-
клад, для фізичної особи – це досягнення 
певного віку, реєстрація шлюбу до до-
сягнення повноліття, рішення суду у разі 
наявності психічних розладів, які істотно 
впливають на її здатність усвідомлювати 
значення своїх дій та керувати ними, або 
наявність хронічного, стійкого психічно-
го розладу, що не дозволяє усвідомлювати 
значення своїх дій та (або) керувати ними 
тощо. Від настання тих чи інших умов за-
лежить і обсяг правочиноздатності і делік-
тоздатності суб’єкта. Так, малолітня особа 
може самостійно вчиняти лише дрібні по-
бутові правочини, але не має деліктоздат-
ності, а підприємницьку діяльність може 
здійснювати лише та фізична особа, яка 
має повну цивільну дієздатність, при умові 
її державної реєстрації в порядку, встанов-
леному законом. Тому доволі логічним ви-
глядає те, що обсяг дієздатності юридич-
ної особи також поставлено у залежність 
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від настання певних умов, хоч і відмінних 
від тих, що встановлені для фізичних осіб. 
Наприклад, створення організації з ви-
ключним видом діяльності, одержання 
спеціального дозволу (ліцензії), припи-
нення дії ліцензії тощо.

Висновки
На підставі проведеного аналізу вста-

новлено, що правосуб’єктність юридич-
ної особи містить у собі дві складові – це 
правоздатність та дієздатність. Останні 
не є передумовою правосуб’єктності, як і 
навпаки, адже одне і те ж явище не може 
одночасно бути і частиною, і передумовою 
іншого явища.
Організація може мати або універсаль-

ну, або обмежену правоздатність. Універ-
сальна правоздатність виникає у момент 
створення юридичної особи, а обмежена 
– у момент вступу рішення суду про це в 
силу.
Структура дієздатності містить право-

чиноздатність та деліктоздатність. У свою 
чергу, ліцензування, встановлення ви-
ключних видів діяльності та інші чинники 
є встановленням певних меж дієздатності. 
Тобто обсяг дієздатності юридичної особи 
залежить від настання певних умов.

Зроблені висновки вказують на необхід-
ність проведення подальших наукових до-
сліджень правосуб’єктності юридичних осіб.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена розгляду деяких 

теоретичних аспектів правосуб’єктності, 
зокрема, визначенню співвідношення по-
нять «правоздатність» та «дієздатність» у 
правосуб’єктності юридичної особи. Обрана 
тема є актуальною, оскільки правосуб’єктність, 
як здатність конкретної особи бути суб’єктом 
цивільного права, носити «маску» учасника 
цивільних правовідносин, є однією з істотних 
властивостей суб’єкта, умовою його існування.
На підставі проведеного наукового пошуку 

було зроблено висновок, що правосуб’єктність 
юридичної особи містить у собі дві складові 
частини – це правоздатність та дієздатність. 
Останні не є передумовою правосуб’єктності, 
як і навпаки. Аналіз чинного законодавства 
дозволив стверджувати, що організація може 
мати або універсальну, або обмежену право-
здатність. При цьому, універсальна правоздат-
ність виникає у момент створення юридичної 
особи, а обмежена – у момент вступу рішення 
суду про це в силу.
Встановлено, що найбільш обґрунтованою 

та послідовною є та точка зору, відповідно до 
якої структура дієздатності містить у собі 
два елементи – це правочиноздатність та де-
ліктоздатність. Правочиноздатність вказує 
на здатність суб’єкта своїми діями вчиняти 
правочини або навіть інші юридично значущі 
дії. Деліктоздатність – це здатність особи не-
сти відповідальність за свої дії (бездіяльність). 
І якщо їх порівняти із поняттям дієздатності, 
то стає очевидним, що остання повністю по-
глинає як правочиноздатність, так і делікто-
здатність. У свою чергу ліцензування, встанов-
лення виключних видів діяльності інші чинни-
ки є встановленням певних меж дієздатності 
юридичної особи. Обсяг дієздатності юридич-
ної особи також поставлено у залежність від 
настання певних умов.
Ключові слова: організація, юридична осо-

ба, правоздатність, статус, учасник цивільних 
відносин, правосуб’єктність, дієздатність, пра-
вочиноздатність, деліктоздатність.

SUMMARY 
The article is focused on the consideration of 

some theoretical aspects of legal personality, in 
particular, on determining the relation between 
the concepts of «formal legal capacity» and «dis-
positive legal capacity» within the legal personal-
ity of a legal entity. The chosen theme is relevant, 
since legal personality, as the ability of a particu-
lar person to be a subject of civil law, to wear a 
«mask» of a participant in civil legal relations, 
is one of the essential properties of the subject, a 
condition for his existence.

On the basis of the conducted scientifi c re-
search, the author has concluded that the legal 
personality of a legal entity includes two compo-
nents – it is formal legal capacity and dispositive 
legal capacity. The latter are not a prerequisite 
for legal personality, as well as the other way 
round. The analysis of the current legislation al-
lowed to state that the company may either have 
an universal or limited formal legal capacity. At 
the same time, the universal formal legal capac-
ity arises at the time of the formation of a legal 
entity, and the limited – arises at the moment, 
when a court decision on this becomes valid.

It has been established that the most reason-
able and consistent point of view is that one, 
in accordance to which the structure of disposi-
tive legal capacity includes two elements – bar-
gaining power and passive dispositive capacity. 
Bargaining power indicates on the ability of the 
subject to make transactions by his actions, or 
even other legally signifi cant actions. Passive 
dispositive capacity is the ability of a person to 
be responsible for his actions (omission). And if 
they are compared with the notion of dispositive 
legal capacity, then it becomes obvious that the 
latter completely absorbs both bargaining power 
and passive dispositive capacity. In turn, licens-
ing, the establishment of exclusive kinds of activ-
ity, other factors are the determination of certain 
limits of dispositive legal capacity of a legal en-
tity. The volume of dispositive legal capacity of 
a legal entity also depends on the occurrence of 
certain conditions.

Key words: company, legal entity, formal le-
gal capacity, status, a participant in civil rela-
tions, legal personality, dispositive legal capacity, 
bargaining power, passive dispositive capacity.
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 ÇÓÁÈÖÜÊÀ Ëþáîâ Ìèêîëà¿âíà - àñï³ðàíò êàôåäðè öèâ³ëüíîãî ïðàâà ¹1 
Íàö³îíàëüíîãî þðèäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ßðîñëàâà Ìóäðîãî

В данном исследовании автор анализиру-
ет актуальное правовое положение акционер-
ных обществ в Украине, в частности в аспекте 
осуществления органами управления обществ 
своих полномочий. Законодательное регули-
рование и порядок его осуществления вызыва-
ют много проблем, требующих неотложного 
решения для эффективной реализации участ-
никами обществ своих корпоративных прав. 
Законодательству необходимо введение такого 
механизма, который бы гармонизировал право 
на участие в управлении каждого участника 
общества с правами всех участников, которые 
зависят от реализации этого права каждым 
(или в любом случае - определенного количества 
участников). В статье определяются пути со-
вершенствования нормативно-правовой базы, 
в частности, отраслевого законодательства и 
повышения эффективности функционирова-
ния акционерных обществ.
Ключевые слова: управление акционерным 

обществом, общее собрание, акционеры.

мають це право, то законодавство повинно 
встановити механізми, які б забезпечували 
всім учасникам його реалізацію. 
На здійснення учасниками свого права на 

управління істотно впливає законодавче за-
безпечення прав учасників, економічне, пси-
хологічне, соціальне, культурне середовище 
діяльності корпорацій, усталеність правових 
механізмів у країні [1, c.174]. Варто зосереди-
ти увагу на тому, чи є загальні збори органом 
управління і чи мають взагалі учасники гос-
подарських товариств, зокрема акціонерних, 
пряме відношення до управління. 
Так, на думку Ю. Толстого, Ю. Метєльо-

вої та інших вчених, акціонери не здійсню-
ють впливу на діяльність акціонерного то-
вариства, бо вони є інертними, а фактичне 
управління зосереджене у наглядової ради та 
виконавчого органу. Навпаки, О. Блюмхард, 
В. Луць, Р. Сивий, О. Яворська, В. Борисова 
вважають, що загальні збори учасників (ак-
ціонерів, членів) - вищий орган управління 
господарського товариства. А це означає, що 
учасники мають та здійснюють право участі в 
управлінні ним. 

Завдання даного дослідження полягає в 
наступному: визначити шляхи вдосконален-
ня нормативно-правової бази і підвищення 
ефективності управління акціонерним това-
риством; показати перспективні шляхи роз-
витку акціонерних товариств в Україні; сфор-
мувати пропозиції з удосконалення галузе-
вого законодавства. Об’єктом дослідження 
виступають акціонерні товариства. Предме-

Актуальність дослідження
Право участі в управлінні господарським 

та акціонерним товариством його учасни-
ки реалізують, насамперед, шляхом участі 
в роботі вищого органу товариства, яким є 
загальні збори учасників (акціонерів). За-
конодавче регулювання та порядок його 
здійснення викликають багато проблем, що 
потребують дослідження для ефективної 
реалізації учасниками товариств своїх кор-
поративних прав. Загальні збори є органом 
для виразу спільної (єдиної) волі акціонерів. 
Якщо всі учасники товариства є такими, що 
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том дослідження виступає аналіз правового 
становища акціонерних товариств в Україні.

Основна частина
З урахуванням складності організаційно-

го утворення і функціонування товариства 
держава визначає чотириланкову систему 
управління. Це є представницький орган, 
наглядово-контрольний орган, виконавчо-
розпорядчий і орган фінансового контролю. 
Враховуючи компетенцію загальних зборів 
відповідно до ст. 33 Закону України «Про 
акціонерні товариства» від 17.09.2008р. [2], 
можна стверджувати, що збори займаються 
організаційно-правовими питаннями функ-
ціонування акціонерного товариства й стра-
тегічними питаннями його розвитку. Нагля-
дово-контрольну функцію в акціонерному 
товаристві здійснює наглядова рада (ст. 8 За-
кону), тобто здійснює захист прав акціонерів, 
і в межах своєї компетенції контролює та ре-
гулює діяльність виконавчого органа. 
Управління - це впорядкування та ке-

рування [3, c.151]. Управління в широко-
му розумінні полягає у вирішенні питань, 
пов’язаних з наріжними засадами діяльнос-
ті товариства, починаючи від його створен-
ня та закінчуючи прийняттям рішення про 
його припинення (ч. 5 пп. «е», «ї» ст. 41, ч. 1 
ст. 59, ч. 3 ст. 65 Закону України «Про гос-
подарські товариства») від 19.09.1991 р. [4]. 
Вважається, що правом на управління охо-
плюється як участь у роботі загальних збо-
рів акціонерів, так і право бути обраним до 
складу інших органів товариства, якщо це 
питання знаходиться в компетенції загаль-
них зборів [5, с.18]. Водночас до компетенції 
загальних зборів належать й окремі питання, 
які стосуються управління у вузькому розу-
мінні: затвердження договорів (правочинів), 
укладених на суму, що перевищує зазначену у 
статуті товариства (ч. 5 пп. «і» ст. 41, ч. 1 ст. 59, 
ч. 3 ст. 65 Закону України «Про господарські 
товариства») [4]. 
Про право на управління, яке надається 

акцією (тобто право акціонерів на управлін-
ня), йдеться в ст. 6 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок». До того ж це пра-
во мають всі акціонери, а тому реалізовувати 
його всім можна лише на загальних зборах, 
оскільки участь в інших органах товариства 

будуть брати тільки ті з них, які були туди об-
рані. Сукупна воля акціонерів виражається на 
загальних зборах безпосередньо, на відміну 
від інших органів акціонерного товариства, в 
яких ця воля знаходить свій вираз «на підставі 
прийнятих на себе посад» [5, c.279].  
Право на участь в управлінні має аналізу-

ватися на тлі його суб’єктів та порядку здій-
снення і захисту. Так, акціонерами є влас-
ники акцій, але для набуття права власності 
треба сплатити їх вартість, внести відповід-
ний запис до реєстру і отримати сертифікат 
акцій, якщо їхній випуск здійснюється в до-
кументарній формі. Тому реалізують своє 
право участі в управлінні (право на участь у 
загальних зборах) ті акціонери, перелік яких 
визначається відповідно до реєстру, порядок 
ведення якого регламентується Положен-
ням про порядок ведення реєстрів власників 
іменних цінних паперів. Закон України «Про 
господарські товариства» дозволяє поступову 
оплату акцій, і тому може статися, що в АТ 
існують особи, які не оплатили належних їм 
акцій, а через це - їх не буде в реєстрі. 
Іноді внаслідок відсутності кворуму про-

вести загальні збори може бути неможливо. 
Тобто нездійснення права одними особами 
спричинить неможливість здійснення права 
іншими особами, які виконали свій обов’язок 
з повної сплати вартості акцій. 
Ще одним виключенням із загального 

правила про те, що право на участь у загаль-
них зборах мають лише акціонери, є норма 
ч. 3 ст. 38 Закону України «Про господарські 
товариства» про право осіб, які тільки підпи-
салися на ці акції додаткової емісії з питань 
про затвердження результатів передплати 
на додатково випущені акції. Норма супе-
речить загальному правилу про те, що право 
на участь мають лише учасники (акціонери) 
- ч.1 ст.159 Цивільного кодексу України від 
16.01.2003р. [7], ч.1 ст. 41 Закону України 
«Про господарські товариства». Відповідне 
право осіб – неакціонерів має невизначе-
ну правову природу та механізм реалізації, 
оскільки у статті не прописано, як буде ви-
значатися кількість голосів осіб, що підписа-
лися на додатково випущені акції, яким чи-
ном буде визначатися в такому разі кворум. 
Слід врахувати, в загальних зборах бе-

руть участь усі акціонери, незалежно від кіль-
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кості і категорій належних їм акцій, тому що, 
окрім простих, існують і привілейовані акції. 
Водночас,  брати участь у загальних зборах 
повинні всі акціонери, які внесені до списку 
власників іменних акцій товариства, складе-
ного на дату розсилання персональних по-
відомлень, визначену у рішенні виконавчого 
органу. Згідно зі ст. 41 Закону України «Про 
господарські товариства», реєстрація акці-
онерів (їх представників), які прибули для 
участі у загальних зборах, здійснюється згід-
но з реєстром акціонерів, складеним на день 
проведення загальних зборів. У випадку 
придбання акцій особою в період після скла-
дання списку акціонерів, але до дати прове-
дення загальних зборів такий акціонер не 
може усуватися від участі в загальних зборах. 
В окремих випадках корпоративні права 

можуть належати одній особі, а здійснювати-
ме їх інша особа: а) коли учасником є юри-
дична особа (звичайно, вона буде діяти через 
свого представника); б) коли учасником буде 
держава або територіальна громада; тощо. 
Стосовно укладення договору доручення, за 
яким учасник товариства доручає реалізу-
вати своє право іншій особі, позиції вчених 
розійшлися, а позиція держави є усталеною 
[8]. Незважаючи на формальний дозвіл для 
інших осіб брати участь в управлінні госпо-
дарським товариством, довіреності забез-
печують право участі в загальних зборах 
виключно осіб, котрі не можуть зробити це 
з поважних причин. Спостерігається тен-
денція серед акціонерів країн-членів ОЕСР 
(Організація економічного співробітництва 
та розвитку, що об’єднує 34 країни світу) до 
демонтажу положень, що автоматично до-
зволяють представникам або іншим особам 
(наприклад, управителям акціями) голосува-
ти замість акціонерів [9]. Останні зобов’язані 
надавати акціонерам інформацію щодо різ-
них варіантів здійснення їхніх прав голосу.  
Можливо, більшу увагу приділив би учас-
ник в разі укладення ним договору управ-
ління корпоративними правами або акція-
ми - управитель діятиме від власного імені-
(ст. 1029 ЦК України). 
У країнах загального права системою 

корпоративного управління запроваджені 
тенденції до обмеження прав представників 
учасників та управителів. На жаль, є непо-

одинокими випадки усунення учасників від 
участі в управлінні й навіть протиправних 
дій, спрямованих на недопущення реалізації 
учасниками їхніх прав. Це спонукає перегля-
нути порядок здійснення права на участь в 
управлінні і трансформувати його з участі в 
загальних зборах на більш зручні форми – 
шляхом опитування учасників. Така можли-
вість надається українським законодавством 
(ч. 4 ст. 60 Закону України «Про господарські 
товариства») і знайшла підтримку вчених 
[10, с.16]. Звичайно, що це має бути переду-
сім в АТ зі значною кількістю акціонерів. Що 
дозволить уникати невиправданих витрат 
та ситуацій, коли збори вважаються такими, 
що не відбулися через відсутність кворуму. 
Дрібні акціонери замість видання довіренос-
ті представнику зможуть безпосередньо ви-
являти свою волю письмово.
Корпоративне управління, по суті, має 

виражені особливості у різних видах госпо-
дарських товариств. Закон України «Про 
акціонерні товариства» [11] містить законо-
давчі прогалини, які перешкоджають ефек-
тивній роботі наглядової ради. Також статті 
51 Закону «Створення наглядової ради ак-
ціонерного товариства» явно недостатньо,  
варто доповнювати статут АТ положеннями, 
яких немає в Законі. Пунктом 23 статті 52 
«Компетенція наглядової ради» визначено, 
що до компетенції наглядової ради належить 
вирішення інших питань, які стосуються ви-
ключної компетенції наглядової ради згід-
но із Законом або статутом АТ. Наприклад, 
затвердження річного бюджету та стратегії 
товариства, політика управління ризиками, 
затвердження бізнес-планів та контроль їх 
реалізації.
Викликає запитання норма п. 13 ч. 2 ст. 52 

Закону, про те, що у разі відсутності наглядо-
вої ради, питання обрання аудитора товари-
ства та визначення умов договору, що укла-
датиметься з ним, належить до компетенції 
виконавчого органу, якщо інше не встанов-
лено статутом. Роз’яснювальної роботи по-
требує й механізм кумулятивного голосуван-
ня, який застосовується при обранні членів 
наглядової ради. Механізм досить складний, 
це засвідчує наступний приклад: три спроби 
здійснити кумулятивне голосування дали аб-
солютно різні результати, тоді як усі учасни-
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ки голосування мали чіткі позиції і не зміню-
вали їх у ході голосування.
Модель корпоративного управління 

України характеризують певні особливості: 
проблеми формування національної моделі 
корпоративного управління вирішуються не 
комплексно і значно відстають від фактичних 
процесів в економіці; велика кількість дріб-
них АТ (Акціонерні товариства), переважно 
створених у процесі приватизації, сьогодні є 
неефективними та недоцільними; неврегу-
льованість законодавством багатьох питань 
корпоративних відносин і корпоративного 
управління як усередині АТ, так і в цілому по 
Україні; найбільшим акціонером в Україні є 
держава [12]. На відміну від розвинених мо-
делей корпоративного управління в Україні 
законодавчо не закріплено провідну роль у 
корпоративному управлінні спостережних  
рад [13]. Провідною ланкою корпоративно-
го управління в більшості АТ на практиці є 
правління, а не спостережна рада, що ство-
рює основу для зловживання з боку правлін-
ня своїми повноваженнями; провідні акціо-
нери в більшості АТ не мають реальної влади 
і не можуть брати участі в управлінні внаслі-
док протидії старого адміністративно-госпо-
дарського апарату та членів правління, яки-
ми в більшості випадків є колишні керівники 
підприємств; у ході акціонування державних 
підприємств із використанням сертифікатів 
існує сильна розпорошеність акцій серед на-
селення; після реалізації через центри серти-
фікатних аукціонів акції потрапляють не на 
біржі, в результаті чого відсутнє єдине місце 
реєстрації прав власності на акції; незначним 
є число АТ, які пройшли офіційний лістинг 
на фондовій біржі та є публічними. 
Перераховані та інші особливості не 

сприяють формуванню цивілізованої націо-
нальної системи корпоративного управління. 
Тому для подальшого її формування велике 
значення відіграє розв’язання важливих пи-
тань: організація ефективного управління 
корпоративними правами держави, підви-
щення рівня продажу акцій та їх подальша 
концентрація, вироблення цивілізованої ди-
відендної політики, посилення контролю за 
діяльністю виконавчих органів АТ та інше.
Суттєво змінений порядок управлін-

ня та компетенція органів акціонерного 

товариства, норми Закону України «Про 
господарські товариства» надають широкі 
можливості акціонерам товариства вільно 
встановлювати компетенцію органів управ-
ління, зокрема спостережної ради, за винят-
ком питань, віднесених до виключної ком-
петенції зборів акціонерів. Установчі збори 
АТ визнаються правомочними, якщо в них 
беруть участь особи, які підписалися більш 
як на 60 % акцій, на які проведено підпис-
ку. Пунктом 2 ст. 159 ЦК України значно 
розширено коло питань, що належать до 
виняткової компетенції загальних зборів 
акціонерів, включаючи питання утворення 
і відкликання виконавчого та інших органів 
товариства. За необхідності швидкої зміни 
виконавчого органу слід чекати чергових 
або позачергових зборів акціонерів, що не 
завжди відповідає інтересам акціонерів. 
Пунктом 2 ст. 160 ЦК України уповноваже-
но законодавця визначати виняткову ком-
петенцію спостережної ради. 
Нагадаємо, що як суб’єкт ринкового гос-

подарства АТ розглядається в якості суб’єкта 
господарювання, як господарче товариство, 
самоврядна система, сторона соціальних і 
трудових відносин, як об’єкт державного 
регулювання тощо. Таким чином, практика 
правового регулювання не потребує повної 
кодифікації акціонерного права. Розвиток 
господарських відносин веде до систематиза-
ції законодавства про АТ, прикладом якого є 
Закон України «Про акціонерні товариства». 
Держава визначає правовий статус акціонер-
ного товариства як господарчого товариства 
(ст. 3 та 1 Закону України «Про акціонерні 
товариства»), що кореспондується із гл. 3 
Господарського кодексу України. Відповід-
но законодавство про господарчі товариства 
застосовується до АТ, тому воно є часткою із 
загального та елементом загального, де осно-
вними ознаками є об’єднання майна та під-
приємницька діяльність. 

Відзначимо, що Закон України «Про акці-
онерні товариства» визнає акції майном (ст. 3). 
Закон покладає створення товариства на за-
сновників – фізичних та юридичних осіб. В 
основі їх діяльності, до реєстрації Держав-
ною комісією із цінних паперів і фондовому 
ринку, є установчий договір, який не вважа-
ється установчим документом товариства. 
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Важливість такого договору беззапере-
чна, оскільки згідно зі ст. 12 Закону засно-
вники несуть солідарну відповідальність по 
зобов’язаннях, що виникають до держав-
ної реєстрації товариства. Закон допускає в 
значній мірі можливість саморегулювання 
відносин між самими засновниками: не про-
писані відносини між ними та особами, що 
здобувають статус акціонерів. Водночас дії 
засновників можуть бути спрямовані на здій-
снення фінансових махінацій, наприклад, 
пов’язаних зі створенням фінансових піра-
мід. Тому Закон України «Про акціонерні то-
вариства» варто було б доповнити відповід-
ними нормами для запобігання таким діям 
протиправного характеру при створенні АТ.
Окремої уваги заслуговує питання при-

йняття й звільнення з роботи керівника ви-
конавчого органу. Правове становище вико-
навчого органа регулюється ст. 9, 58 Зако-
ну України, відповідно до норм яких орган 
здійснює управління поточною діяльністю 
товариства, до його компетенції відносяться 
рішення з усіх питань, пов’язаних з діяль-
ністю товариства. Водночас Загальні збори і 
наглядова рада не уповноважені втручатись 
у господарську діяльність виконавчого орга-
ну. Відповідне положення кореспондується 
з нормами ст. 63 Закону, де зазначено, що 
посадові особи органів акціонерного това-
риства несуть відповідальність перед товаи-
ством за збитки, заподіяні останньому своєю 
діяльністю. Така форма відповідальності не 
передбачена законом для акціонерів і членів 
наглядової ради, адже вони безпосередньо 
не впливають на поточну господарську ді-
яльність АТ.
Нормою ст. 59 Закону надано можли-

вість представнику трудового колективу 
бути присутнім на засіданнях колективно-
го виконавчого органу. Вважаємо, що дана 
норма жодним чином не впливає на управ-
ління діяльністю товариства. Заслуговує на 
увагу зарубіжна практика, а саме: норми про 
взаємини АТ та трудового колективу. Так, в 
окремих країнах Європи (Норвегія, Швеція, 
Іспанія, Нідерланди) представники трудово-
го колективу входять до складу Наглядової 
ради. Яскраво дана система відображена на 
прикладі товариств Німеччини [14, с. 409-
412]. Участь представників трудового колек-

тиву в роботі наглядової ради дає можливість 
краще поєднувати інтереси акціонерного 
товариства і водночас трудового колективу. 
Насамперед, товариство отримує інформа-
цію щодо настроїв працівників, також трудо-
вий колектив краще розуміє суть прийнятих 
управлінських рішень щодо важливих еко-
номічних питань. 
Враховуючи зазначене, слід внести зміни 

до чинного законодавства, що передбача-
тимуть співучасть працівників і профспілок 
щодо управління акціонерним товариством 
що сприятиме формуванню цивілізованих 
відносин між роботодавцями та працівника-
ми, та поліпшенню господарської діяльності 
товариства в цілому. Прикладом такої вза-
ємодії є Швеція, де в 1997 році між робото-
давцями й профспілками було укладено так 
звану Індустріальну угоду з метою узгоджен-
ня показників промислового розвитку з по-
казниками формування заробітної плати, що 
призвело до стрімкого економічного зрос-
тання. 
Ревізійна комісія здійснює контрольну 

та наглядову функцію за фінансово-госпо-
дарською діяльністю акціонерного товари-
ства (ст. 73, 71 Закону). Комісія проводить 
перевірку фінансово-господарчої діяль-
ності товариства за результатами закінчен-
ня фінансового року. Об’єктивно ревізій-
на комісія вважається слабким елементом 
управління акціонерним товариством, тому 
держава зобов’язує здійснювати щорічний 
обов’язковий незалежний аудит (ст. 75 За-
кону). Держава нормативно врегульовує гос-
подарчу діяльність АТ, переважно нормами 
Господарського, Цивільного кодексів, Зако-
ну України «Про акціонерні товариства» та 
інших нормативно-правових актів. 
На державному рівні було створено На-

ціональну комісію із цінних паперів і фондо-
вого ринку (далі – Національна комісія)  для 
втілення контрольно-наглядової функції за 
акціями та іншими видами цінних паперів. 
Основними завданнями Національної комі-
сії відповідно до ст. 7 Закону стосовно акцій 
визначено: здійснення єдиної державної по-
літики, координація діяльності державних 
органів, здійснення державного регулюван-
ня і контролю над випуском і обсягом акцій, 
захист прав акціонерів як власників цінних 
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паперів, залучення до відповідальності за 
порушення прав акціонерів і осіб, що пору-
шують законодавство, сприяння розвитку 
акціонерного капіталу. Відповідно до норм 
ст. 11 Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні» від 
30.10.1996 р. [15] Національна комісія упо-
вноважена залучати акціонерні товариства 
до юридичної відповідальності за правопо-
рушення на ринку цінних паперів. У такий 
спосіб Національна комісія застосовуватиме 
до акціонерних товариств фінансові санкції 
за порушення законодавства про акції. 
Закон України «Про державне регулю-

вання ринку цінних паперів в Україні» за-
кріплює юрисдикційні основи державного 
управління ринком акцій, а Закон України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» від 
23.02.2006 р. [16] регулює правила поведін-
ки власників акцій і самого акціонерного то-
вариства на фондовому ринку у взаєминах 
з іншими його учасниками. Врахуємо, що 
функціонування акцій на фондовому ринку 
врегульовують норми Цивільного кодексу, 
який оцінює акції як майнові права акціоне-
рів у цивільному обороті.
Вертикальні відносини державного регу-

лювання акціонерних товариств засновані на 
загальному і спеціальному законодавстві. Тіс-
но пов’язаний із діяльністю акціонерного то-
вариства і Закон України «Про захист еконо-
мічної конкуренції» від 11.01.2001 р. Цей за-
кон поширюється на акціонерні товариства, 
оскільки вони є суб’єктом господарювання. 
Монопольне положення визначено законом 
як домінуюче положення суб’єкта господа-
рювання, котре дає йому можливість само-
стійно або разом з іншими суб’єктами госпо-
дарювання обмежувати конкуренцію та во-
лодіти більше ніж 35% ринку певного товару. 
На нашу думку, ця норма є незавершеною, 
оскільки ринок не визначений просторово 
і може бути місцевим, регіональним, галу-
зевим та національним. Недоліком закону є 
також відсутність норм про приховане спри-
яння монополізації ринку з боку державних 
органів і органів місцевого самоврядування. 
Вплив держави на акціонерні підпри-

ємства за рахунок регулювання економічної 
діяльності може бути й деструктивним. На 
відміну від звичайного підприємства, акці-

онерне має складну систему управління, до 
вищого органу управління, зборів акціонерів 
входять «аутсайдери», тобто зовнішні неза-
лежні від товариства власники акцій. Водно-
час, поточне управління здійснюють не влас-
ники, а наймані менеджери.  До складу на-
глядової ради, що виступає  медіатором від-
носин між акціонерами та правлінням також 
входять фахівці, між якими та товариством 
існують лише цивільно-правові відносини. 
Тому автор визначає систему управління ак-
ціонерним товариством як перетин керівних 
впливів різних груп учасників корпоратив-
ного управління (інсайдерів та аутсайдерів, 
мажорітаріїв та мінорітаріїв, залежних та не-
залежних членів), які взаємодіють між собою 
для досягнення сформованих цілей товари-
ства. 
Недостатній рівень корпоративного 

управління в українських акціонерних това-
риствах гальмує розвиток економіки нашої 
держави, стримує „приплив” зовнішніх ін-
вестицій та не дозволяє мобілізувати з інвес-
тиційною метою кошти населення на органі-
зованому фондовому ринку.
Важливим питанням державного регу-

лювання є контроль над діяльністю акці-
онерного товариства [5, с. 17]. Так, це сто-
сується дрібних акціонерів, інтереси яких 
можуть обмежуватись власниками пакетів 
акцій або виконавчим органом товариства. 
Ст. 7 Закону України «Про акціонерні това-
риства» передбачає право акціонерів публіч-
ного акціонерного товариства відчужувати 
належні їм акції без згоди інших акціонерів і 
товариства. Це ставить у нерівне положення 
власників значних пакетів акцій і дрібних ак-
ціонерів, оскільки перші можуть проводити 
політику по витісненню дрібних акціонерів з 
акціонерного товариства, що веде до завдан-
ня збитків інтересам дрібних акціонерів. По-
винні бути зазначені причини такої дії, на 
яких умовах здійснюється викуп акцій і який 
його механізм, а також які державні гаран-
тії забезпечать при цьому інтереси дрібних 
власників акцій, що певною мірою захистить 
інтереси дрібних акціонерів. Тому правиль-
но відзначається, що контроль над діяльніс-
тю акціонерного товариства з боку великої 
групи учасників (власників дрібних пакетів 
акцій) часто є неефективним. Дрібні акціоне-
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ри не можуть реально впливати на діяльність 
акціонерного товариства, що іноді провокує 
зловживання з боку невеликої групи найма-
них керівників або власників контрольного 
пакету акцій [9, с. 78].
Відповідно до положень ст. 51 Закону 

України «Про акціонерні товариства» ме-
тою діяльності наглядової ради є здійснен-
ня прав акціонерного товариства, контроль 
і регулювання виконавчого органу. На нашу 
думку, стаття в окремих її частинах є супе-
речливою та декларативною. По-перше, ми 
не погоджуємось з тим, що наглядова рада 
повинна здійснювати захист прав акціонер-
ного товариства. В даному розумінні нагля-
дова рада повинна захищати загальні права 
акціонерного товариства, а отже, вступати у 
відносини із третіми особами, котрі порушу-
ють права АТ. Водночас, наглядова рада не 
має подібної компетенції і є органом, що веде 
діяльність всередині товариства. До того ж 
функцією наглядової ради є заміна загаль-
них зборів у міжсесійний період, тобто вона 
представляє акціонерів перед виконавчим 
органом товариства. Тому було б вдалим у 
законі вказати, що «наглядова рада здійснює 
захист прав акціонерів». При цьому варто 
конкретизувати, які саме права акціонерів 
захищає наглядова рада перед виконавчим 
органом суспільства. 
По-друге, досить декларативно прописа-

но в нормі право наглядової ради контролю-
вати та регулювати діяльність виконавчого 
органу. У статті 52 Закону України «Про ак-
ціонерні товариства» визначає компетенцію 
наглядової ради. Аналіз 22 пунктів винятко-
вої компетенції наглядової ради дає підстави 
стверджувати, що це переважний організа-
ційний характер функцій. Контроль і регу-
лювання залишилися поза компетенцією на-
глядової ради. Автор не підтримує жорстке 
державне регулювання акціонерних това-
риств. Враховуючи вищенаведене, держава, 
застосовуючи закон, повинна визначати на-
прямки контролю і регулювання діяльності 
виконавчого органа та рамки компетенції і 
можливої поведінки (діяльності) наглядової 
ради. Важливо, щоб наглядова рада не підмі-
нювала собою виконавчий орган акціонерно-
го товариства, і водночас не була «безпорад-
ним спостерігачем», споглядаючи діяльність 

виконавчого органу. Наглядова рада пови-
нна бути уповноважена припиняти проти-
правні дії, оскільки члени правління можуть 
скористатись службовим стаовищем з метою 
особистого збагачення та зашкодити інте-
ресам товариства.
Також викликає запитання норма ст. 51 

Закону України «Про акціонерні товари-
ства», що забороняє члену наглядової ради, 
котрий є представником держави, передава-
ти свої повноваження іншим особам. Це по-
ложення є виправданим щодо юридичних 
осіб, оскільки це сфера приватного права, і 
юридична особа цілком природно дотриму-
ватиметься інтересів акціонерного товари-
ства як корпоративного суспільства, як пред-
ставник приватного інтересу. Держава – це 
особа публічного права. А виходячи із сус-
пільної доцільності, держава має право змі-
нювати своїх представників. Таким чином, 
це варто було б відобразити в нормі вказаної 
статті закону: про право держави, як члена 
наглядової ради, передавати свої повнова-
ження іншому державному органу або поса-
довій особі. 
Розділ VIII Закону України «Про акціо-

нерні товариства» визначає правове станови-
ще наглядової ради АТ. Вкрай слабко пропи-
саний правовий статус члена наглядової ради. 
Зокрема, не визначено, ким є члени нагля-
дової ради – тільки акціонерами або також і 
посадовими особами. Від цього в значній мірі 
залежить правовий статус члена наглядової 
ради. Уявляється, що член наглядової ради є 
посадовою особою. Зовні може здаватися, що 
він посередник між загальними зборами і ви-
конавчим органом. Але якщо виходити зі зміс-
ту закону, то член наглядової ради – це, по-
перше, представник загальних зборів. Особа, 
відповідальна за зв’язок між загальними збо-
рами та правлінням. Член спостережної ради 
наділений владними повноваженнями, а тому 
виступає як посадова особа.
Правовий статус особи визначається 

трьома елементами: це права, обов’язки та 
гарантії.  В Законі України «Про акціонерні 
товариства» невизначеність розмиває пра-
вовий статус члена наглядацької ради акці-
онерного товариства як посадової особи; не 
визначено види юридичної відповідальності 
за наслідками діяльності члена наглядової 
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ради. Водночас, наглядова рада в цілому і її 
члени зокрема, можуть як позитивно, так і 
негативно впливати на виробничо-господар-
ську діяльність товариства. Повинна перед-
бачатись колегіальна і персональна (особис-
та)відповідальність. Так, норма ст. 57 Зако-
ну України «Про акціонерні товариства» не 
передбачає розірвання договору з членом 
наглядової ради без згоди загальних зборів, 
якщо не було зроблене діяння, яке завдало 
шкоди акціонерному товариству. Вважаємо, 
що в даному випадку наглядова рада має 
право сама ухвалювати рішення щодо розі-
рвання договору з наступним його затвер-
дженням загальними зборами.

Висновки
Законодавство має таким чином врегу-

лювати питання можливої неучасті учасника 
загальних зборів, щоб нездійснення учасни-
ком права на участь в управлінні негативно 
не відбилося на правах інших учасників то-
вариства. 
Подібне лише свідчить про необхідність 

запровадження в законодавстві такого меха-
нізму, який би гармонізував право на участь 
в управлінні кожного учасника товариства з 
правами всіх учасників, які залежать від реа-
лізації цього права кожним (або в будь-якому 
разі - певної кількості учасників). Зазначені 
питання стосуються визначення кворуму, 
застосування альтернативних механізмів ре-
алізації учасниками права на участь в управ-
лінні - опитування тощо. Можна відзначити 
тенденції реалізації учасниками їх права на 
участь в управлінні: зниження активності ви-
являється у двох випадках, якщо акціонер-
не товариство з великою чисельністю акціо-
нерів, у якому багато дрібних акціонерів, та 
якщо акціонерне товариство створене в про-
цесі приватизації із залученням приватиза-
ційних паперів. Таким чином, Закон Украї-
ни «Про акціонерні товариства» потребує як 
роз’яснень, так і доопрацювань з метою за-
повнення прогалин, що впливають, зокрема, 
і на здійснення корпоративного управління. 

Joint-stock company management in 
Ukraine: Problems and Prospects.

Summary

In this research, the author analyzes the 
current legal status of joint-stock companies in 
Ukraine, in particular in the aspect of the ex-
ercise of authority by the governing bodies of 
companies. Legislative regulation and the pro-
cedure for its implementation cause many prob-
lems that require urgent solutions for the effec-
tive implementation by members of companies 
of their corporate rights. 

The right to participate in the management 
of an economic and joint stock company is ex-
ercised by its participants, fi rst of all, by partici-
pating in the work of the supreme body of the 
company, which is the general meeting of par-
ticipants (shareholders). Legislative regulation 
and the procedure for its implementation cause 
many problems that require research for the ef-
fective acting of corporate rights by the mem-
bers of the compny. The general meeting is the 
body for the expression of the common will of 
the shareholders. We should focus on whether 
the general meeting is a governing body and 
have, in general, participants in companies, in-
cluding joint stock companies, have a direct rela-
tion to management.

Legislation need such a mechanism that 
would harmonize the right to participate in the 
management of each participant in the company 
with the rights of all participants, which depend 
on the realization of this right by everyone (or 
in any case - a certain number of participants). 
It should thus resolve the issue of possible non-
participation of the general meeting so that the 
non-acting of the participant’s right to partici-
pate in the management does not adversely af-
fect the rights of other participants in the com-
pany.

This only testifi es to the necessity of intro-
ducing in the legislation such a mechanism that 
would harmonize the right to participate in the 
management of each participant of the company 
with the rights of all participants, which depend 
on the realization of this right by each (or in any 
case - a certain number of participants). These 
questions relate to the defi nition of a quorum, 
the application of alternative mechanisms for 
the implementation of the right to participate in 
the management of the participants - a survey 
and etc. It is possible to note the tendencies of 
realization by participants of their right to par-
ticipate in management: the decrease of activity 
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is manifested in two cases, if a joint-stock com-
pany with a large number of shareholders, in 
which there are many small shareholders, and 
if the joint-stock company was created in the 
process of privatization with the use of privati-
zation papers. Thus, the Law of Ukraine «On 
Joint Stock Companies» requires both clarifi ca-
tions and amendments to fi ll the gaps, which, in 
particular, affect the implementation of corpo-
rate governance.

Keywords: joint-stock company management, 
general meeting, shareholders.
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АНОТАЦІЯ 
У даному дослідженні автор аналізує акту-

альне правовое становище акціонерних това-
риств в Україні, зокрема в аспекті здійснення 
органами управління товариств своїх повно-
важень. Законодавче регулювання та порядок 
його здійснення викликають багато проблем, 
що потребують нагального вирішення для 
ефективної реалізації учасниками товариств 
своїх корпоративних прав. Законодавство по-
требує запровадження такого механізму, який 
би гармонізував право на участь в управлінні 
кожного учасника товариства з правами всіх 
учасників, які залежать від реалізації цього 
права кожним (або в будь-якому разі - певної 
кількості учасників). У статті визначають-
ся шляхи вдосконалення нормативно-правової 
бази, зокрема, удосконалення галузевого законо-
давства і підвищення ефективності функціону-
вання акціонерних товариств. 
Ключові слова: управління акціонерним 

товариством, загальні збори, акціонери.
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В статті досліджують основні етапи 
становлення та розвитку поняття злочинів 
агресії в міжнародному праві та аналізується 
перспективи притягнення до міжнародної 
кримінальної відповідальності осіб винних за їх 
вчинення. 
Ключові слова: злочини агресії; міжнародна 

кримінальна відповідальність, Римський ста-
тут міжнародного кримінального суду. 

них з міжнародного права: Ю. Бабакова, 
М. Бассіоуні, А. Бахтигареєвої, Г. Борзенко-
ва, Д. Виттона, Є. Гороховської, І. Делупіса, 
Ю. Динштейна, А. Кибальніка, В. Коміса-
рова, А. Ларсона, І. Лукашук, О. Малахо-
вої, Д. Міятович, Ю. Решетова, С. Саяпина, 
Б. Ференца, Р. Харштейна та ін.
Аспекти кримінально-правової харак-

теристики злочинів агресії досліджувалися 
в наукових роботах вітчизняних учених: 
О. Бантишева, О. Броневицької, В. Грин-
чака, О. Дудорова, А. Загика, В. Киричко, 
В. Кузнецов, С. Махончука, М. Мельника, 
А. Савченко, М. Хавронюка, О. Шамари, 
А. Штанько та ін. 

Метою цієї статті є визначення осно-
вних етапів становлення та розвитку понят-
тя злочинів агресії в міжнародному праві. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження

Вперше злочини проти миру, безпе-
ки людства та міжнародного правопоряд-
ку були кодифіковані в окремий розділ на 
рівні Закону про кримінальну відповідаль-
ність в 2001 році, з прийняттям нового КК 
України. Раніше окремі склади таких зло-
чинів здебільшого містилися в розділах про 
злочини проти держави і проти порядку 
несення військової служби. Визнання між-
народної безпеки в якості окремого об’єкту 
кримінально – правової охорони стало по-
мітним показником все більшої інтегрова-
ності України у світове співтовариство, а 

Постановка проблеми
Першочерговим завданням Організації 

Об’єднаних Націй є підтримання міжнарод-
ного миру і безпеки, заради чого держави 
зобов’язалися вживати «ефективних захо-
дів» для запобігання та усунення загрози 
миру і «придушення актів агресії» (ст. 1 Ста-
туту ООН). З урахуванням характеру сучас-
них загроз миру та безпеці у світі потрібно 
активізувати пошук нових підходів, стра-
тегії і тактики контролю за розв’язанням 
конфліктів, зокрема необхідні прогнозуван-
ня потенційних причин їх виникнення, ви-
вчення динаміки конфлікту від зародження 
до його ескалації, створення механізмів по-
передження та врегулювання конфліктних 
ситуацій, а також правових важелів протидії 
актам агресії. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв’язання 

даної проблеми
Питання міжнародної протидії цьому 

явищу в різні часи були предметом науко-
вого дослідження багатьох іноземних вче-
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також не зворотнім процесом імплементації 
положень міжнародного права в національ-
не законодавство. 
Вагому роль серед даної групи суспільно 

небезпечних діянь відграють злочини про-
ти миру, основу яких складає змістовне по-
няття «агресії». Дане поняття є одним з най-
більш складних з поміж тих, що розробля-
лися на рівні міжнародних правових актів. 
Розуміння агресії як міжнародного зло-

чину проти миру було і залишається нео-
днозначним. С. Саяпін навіть стверджує, що 
визначення злочинів агресії відноситься до 
числа найбільш складних питань сучасного 
міжнародного права [1, с. 294]. 
Багатовікова історія існування людства 

нараховує величезну кількість битв та воєн, 
які взяли на себе втрати мільярди людських 
життів. Важко уявити, якою б мала бути 
наша планета, якби вона була позбавле-
на руйнівних воєн. Незважаючи на те, що 
ніхто не знає, коли власне почалися війни 
між людьми, є докази того, що вони велися 
вже в самий ранній період їх історії; ці до-
кази існують не тільки у вигляді зброї, при-
значеної для битв, і людських останків, що 
пошкоджені зброєю, що дозволяє зробити 
висновок про існування боротьби між орга-
нізованими групами заради певних групо-
вих цілей. 
Існує оцінка, зроблена за допомогою спе-

ціально розроблених комп’ютеризованих 
програм, за допомогою якої вчені підраху-
вали, що за останні п’ять тисяч років, наро-
ди нашої планети мали лише 292 мирних 
років життя. Для решти часу відбулося 14 
513 великих і малих воєн, які мали своїм на-
слідком втрати 3,640,000,000 людських жит-
тів [2].
В той же час людство завжди намагалося 

обмежити війни. Історичні факти, свідчать 
про існування ще з стародавніх часів від-
повідних положень якими вводились обме-
ження щодо розв’язування війни [3].
Значний доробок в розвиток ідеї заборо-

ни військової агресії в різні часи внесли вче-
ні та філософи, яких прийнято вважати за-
сновниками сучасної системи міжнародного 
права. Іспанський вчений XVI століття Б. 
Айала, говорив, що війна може використо-
вуватися тільки в порядку самозахисту або 

як крайній засіб забезпечення права, «коли 
справедливість і розум не дали результату». 
А також, що «війни не можуть проводитись 
проти іновірців тільки тому, що вони є іно-
вірцями, навіть за розпорядженням імпера-
тора або Папи» [4, с. 181].
Сучасник Б.Айали, професор університету 

міста Саламанка Ф. де Вітторіа також писав, 
що війни можуть вестися тільки для виправ-
лення не гідної справи. Більш того, «якщо 
підданий переконаний в несправедливості ві-
йни, то він може не брати участь в ній, незва-
жаючи на наказ суверена» [5, c. 116]. 
На думку видатних зарубіжних вчених, 

«багато ідей Ф. Де Вітторіа, що сформульо-
вані в першій половині XVI століття, такі, 
як елементи визначення агресії, межі допус-
тимої самооборони, відповідальність глав 
держав, необґрунтованість посилань на на-
каз згори для свого захисту, стали визнани-
ми принципами міжнародного права чоти-
ри століття потому» [6].
При дослідженні історії міжнародного 

військово –кримінального права для зруч-
ності дослідження виділяють три умовних 
основних періоди: 

1. Період Стародавнього світу і раннього 
Середньовіччя. У цей час відбувається пер-
вісна систематизація і доктринальна коди-
фікація положень jus ad bellum (права спра-
ведливої війни) і jus in bello (законів і звичаїв 
війни).

2. Період пізнього Середньовіччя та 
Нового часу. Початок кодифікації норм jus 
contra bellum (антивоєнного права, або пра-
ва запобігання війни) і jus post bellum (права 
післявоєнного, або постконфліктного врегу-
лювання). На даному етапі простежується 
тенденція до гуманізації засобів і методів 
ведення війни, а також доктринальна роз-
робка основ міжнародного гуманітарного 
права.

3. Новітній час. Формування і розвиток 
так званого «Гаазького права» і «Женевсько-
го права». Кодифікація норм міжнародного 
права збройних конфліктів і відокремлення 
інституту відповідальності за застосування 
заборонених засобів і методів ведення війни 
[7, с. 97].
На всьому протязі історії існування циві-

лізації людство прагнуло до обмеження на-
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сильства в період збройних зіткнень. Адже 
метою війни, як зазначала А. Бахтигареева, 
є насамперед економічна вигода від завою-
вань і зміцнення матеріального благополуч-
чя завойовника. Це неможливо без захисту 
мирного населення і цивільних об’єктів. 
Тому поступово стали вироблятися норми, 
спрямовані на захист цивільних осіб і охо-
рони об’єктів під час ведення бойових дій 
[8, C. 101-102].
Не можливо не відмітити, що паралель-

но з концепцією заборони розроблялася 
інша концепція розуміння війни, в тому чис-
лі і агресивної, яка визнавала дозволенність 
будь –якої війни в силу того, що війна є бо-
ротьбою між націями, отже, всі війни пови-
нні розглядатися як законні.
До закінчення Першої світової війни 

звернення до війни незалежно від її цілей 
розглядалося як невід’ємне право кожної 
держави (jus ad bellum), як вищий прояв 
його суверенітету в міжнародних [9, с. 46].
Перша світова війна з «надзвичайною си-

лою продемонструвала життєво важливе для 
всього людства значення заборони агресивних 
воєн». За словами багатьох авторів, в результа-
ті змін, викликаних Першою світовою війною, 
значно поширилося переконання, що сама 
можливість війни повинна бути виключена, а 
концепції вчених, які в минулому не сприйма-
лися, були згадані для мобілізації міжнарод-
ного права задля справи забезпечення миру 
[10, c. 182].
За підсумками першої світової війни 

була прийнята низка документів, в котрих 
юридично заборонялася агресивна війна 
або пропонувалась така заборона. Так, в 
«чотирнадцяти пунктах» президента США 
В. Вільсона, присвячених проекту майбут-
ньої Ліги націй, говорилося: «Сторони, що 
домовляються, беззастережно приймають 
принцип, згідно з яким мир на планеті за 
своїм значенням вище, ніж будь –яке пи-
тання політичної юрисдикції та кордонів». 
Також в даному документі було передба-
чено застосування колективних санкцій до 
будь-якої держави, яка «...оголосить війну 
або почне військові дії, або зробить будь-
який ворожий крок ... проти іншої держави 
до подання відповідної суперечки арбітрам» 
[11, с. 182].

У 1924 р. представниками 19 держав було 
підписано Женевський протокол про мирне 
вирішення міжнародних спорів, в яких за-
кріплювалося визначення агресивної війни 
як міжнародного злочину. Даний протокол 
ніколи не був ратифікований, проте він був 
підписаний керівниками різних держав сві-
ту, і може розглядатися як переконливий 
доказ намірів заборонити агресивну війну 
в якості міжнародного злочину» [12, c. 367].
Першим правовим актом, який повністю 

заборонив війну як знаряддя національної 
політики, став Паризький пакт (Пакт Бріа-
на-Келлога) 1928 р. [13, с. 286]. Це був пер-
ший багатосторонній договір про відмову 
від агресивної війни, учасниками якого ста-
ла переважна більшість держав [14, с. 336]. 
Згідно ст. 1 Пакту, сторони, що домовля-
ються «засуджують звернення до війни з ме-
тою врегулювання міжнародних суперечок 
і відмовляються від такої ролі знаряддя на-
ціональної політики у своїх взаємних відно-
синах» [15, с. 81]. До 1939 р., 63 з 67 держав 
світу ратифікували Пакт Бріана –Келлога, 
надаючи йому майже універсального харак-
теру того часу.
На думку О.Кибальніка, до початку 

Другої світової війни в теорії міжнародно-
го права та міжнародних документах чітко 
сформувалось розуміння злочинів агресив-
ної війни, про те які ще не стали практикою 
міжнародних відносин [16, с. 183].
Однак переоцінити значення наведених 

документів неможливо –саме вони, базую-
чись на теоретичних доктринах «батьків –
засновників» міжнародного права, створили 
правовий фундамент для юридичного ви-
значення агресії як злочину проти миру в 
усьому світі, а також введення кримінальної 
відповідальності осіб, так чи інакше причет-
них до планування, розв’язування і ведення 
агресивних воєн [17, c. 21–22]. 
Жахіття другої світової війни призвело 

до перегляду існуючих міжнародних доку-
ментів щодо заборони військової агресії. 
Саме після Нюрнберзького та Токій-

ського міжнародних воєнних трибуналів 
термін військової агресії отримав своє ши-
роке використання. Незважаючи на нетри-
вале функціонування вказаних трибуналів, 
вони суттєво вплинули на подальший роз-
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виток системи міжнародної кримінальної 
юстиції і міжнародного кримінального пра-
ва загалом. Зокрема, Статути цих трибуна-
лів закріпили спеціальні принципи міжна-
родного кримінального права, до яких вар-
то віднести: невідворотність кримінального 
покарання за злочини проти міжнародного 
права; посадове становище особи не звіль-
няє її від персональної відповідальності; 
якщо держава не встановлює покарання за 
дії, віднесені за міжнародним правом до ка-
тегорії злочинів проти миру і людства, то це 
не є обставиною, яка звільняє винного від 
міжнародної кримінальної відповідальності; 
незастосування строків давності до воєнних 
злочинців [18].
При цьому злочинами проти миру були 

визнані планування, підготовка, розв’язання 
або ведення агресивної війни, а також участь 
в загальному плані або змові, спрямованою 
для реалізації кожного з вищевикладених 
дій. У цьому ж документі вперше було вста-
новлено принцип індивідуальної криміналь-
ної відповідальності за вчинення будь –якого 
акту агресивної війни.
Проте, в подальшому вже при розробці 

Статуту ООН, в нього не було включено ви-
значення агресії, хоча відповідні пропозиції 
вносилися окремими делегаціями на кон-
ференції в Сан –Франциско. Статут ООН 
зобов’язує її членів вирішувати всі свої су-
перечки лише мирними засобами (п. 3 ст. 
2), не допускаючи ніяких винятків з цього 
принципу, і утримуватися в своїх міжнарод-
них відносинах від загрози силою або її за-
стосування проти територіальної недотор-
канності або політичної незалежності будь 
–якої держави, або тим чи іншим способом, 
несумісним з цілями ООН (п. 4 ст. 2). Засто-
сування державою сили допускається лише 
в крайніх випадках: при здійсненні права 
на індивідуальну або колективну самообо-
рону, якщо відбудеться збройний напад на 
члена ООН, і тільки до тих пір, поки Рада 
Безпеки не прийме заходів, необхідних для 
підтримки міжнародного миру і безпеки (ст 
. 51), або при здійсненні по рішенню Ради 
Безпеки примусових заходів, спрямованих 
на запобігання та усунення загрози миру і 
придушення актів агресії (ст. ст. 39, 41-43, 
48) 1 [19, с. 48].

Як зазначає О. Малахова, така абстрак-
тна заборона на агресію, що міститься в Ста-
туті ООН як посягання на «територіальну 
недоторканність і політичну незалежність» 
держав призвів до того, що під визначення 
агресії як «будь-якого порушення миру» ста-
ли не підпадати прояви «непрямої агресії»: 
такі, наприклад, як зовнішнє втручання в 
збройні зіткнення внутрішнього характеру 
[20, с. 11]. 
В подальшому поняття агресії та зло-

чинів, які її утворюють, було удосконалено 
в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 
3314 (XXIX) «Визначення агресії» прийня-
тої 14 грудня  1974 р. Робота над даної резо-
люцією тривала понад сім років, починаючи 
з грудня 1967 р., коли Генеральна Асамблея 
ООН прийняла резолюцію 2330 (XXII), ко-
трою було створено Спеціальний комітет 
з питань визначення агресії. Даний орган 
складався з 35 країн –членів. 
В даному визначенні вперше було дано 

перелік діянь, що вважаються проявами 
агресивної війни, а агресія визнана злочи-
ном проти миру, що тягне за собою міжна-
родну відповідальність. В силу цього визна-
чення діянь, що становлять агресію, могло 
бути покладено в основу індивідуальної кри-
мінальної відповідальності фізичних осіб за 
вчинення актів агресії.
Не зважаючи на те, що в даному доку-

менті наводилось доволі повне визначення 
агресії, формулювання надані Асамблеєю 
зазнали критики з боку багатьох комента-
торів. Зокрема, зазначалося, що визначення 
агресії не охоплювало дії міжнародних орга-
нізацій. Два ключових військових союзи на 
той момент НАТО і Варшавський договір, 
були недержавними учасниками та, таким 
чином, виходили за межі визначення [21].
Ще однією особливістю даного доку-

менту було те, що його визначення не було 
обов’язковим для РБ ООН. Статут ООН 
наділяє Генеральну Асамблею, правом да-
вати рекомендації РБ ООН, але Асамблея 
не може диктувати Раді. У резолюції, що 
супроводжує визначення зазначено, що ре-
золюція призначена для забезпечення до-
помоги керівництву РБ ООН у визначенні, 
відповідно до Статуту, акту агресії» [22]. РБ 
ООН може застосовувати або ігнорувати 
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це керівництво, як вважає за потрібне. Ряд 
юристів стверджує, що визначення агресії 
не зробило «ніякого видимого впливу» на 
обговореннях в РБ ООН [23].
Ще однією спробою дати визначення 

акту агресії було здійснено в розробленому 
в 1996 році Комісією з міжнародного права 
ООН Проекті кодексу злочинів проти миру 
та безпеки людства. Ще в 1947 році ГА ООН, 
визнавши формулювання Нюрнберзьких 
принципів питанням «першочергової важ-
ливості», доручила завдання розробки Ко-
дексу Комітету з кодифікації міжнародного 
права. В результаті кропіткої роботи, що 
тривала понад 50 років, проміжної розроб-
ки декількох варіантів (адже документ мав 
пройти погодження національних урядів), 
затверджений врешті Проект Кодексу ква-
ліфікує дії, спрямовані проти миру і безпеки 
людства, в якості міжнародних злочинів, що 
тягнуть за собою індивідуальну відповідаль-
ність, незалежно від їх передбаченності в 
національному законодавстві. 
Даним документом визнається актом 

агресії застосування владою будь –якої 
держави збройної сили проти іншої дер-
жави з якої б то не було метою, крім націо-
нальної або колективної самооборони або 
виконання рішення або рекомендації ком-
петентного органу ООН; погрози влади 
будь –якої держави вдатися до акту агресії 
проти іншої держави; підготовка владою 
будь –якої держави застосування зброй-
ної сили проти іншої держави; організація 
владою будь –якої держави або заохочення 
ними організації збройних банд в межах її 
території або будь –якої іншої території 
для вторгнення на територію іншої держа-
ви, або допущення організації таких зграй 
на його власній території, або допущення 
використання такими збройними бандами 
його території як операційної бази або від-
правного пункту для вторгнення на тери-
торію іншої держави, так само як і пряма 
участь в такому вторгненні або підтримка 
такого; ведення або заохочення владою 
будь –якої держави діяльності, розрахо-
ваної на збудження міжусобиць в іншій 
державі, або допущення владою будь –
якої держави; анексія владою будь –якої 
державної території, що належить іншій 

державі, за допомогою дій, що суперечать 
міжнародному праву. 
Римський статут МКС 1998 р., підтвер-

дивши принцип індивідуальної відповідаль-
ності за вчинення злочинів проти миру та 
людяності, надав йому юрисдикцію щодо 
злочинів агресії, за умови, що вона буде 
здійснюватися «як тільки буде прийнято ... 
положення, що містить визначення цього 
злочину і викладає умови, в яких Суд здій-
снює юрисдикцію щодо нього» (п. 2 ст. 5 
Римського статуту) [24, с. 277].
З моменту заснування МКС була сфор-

мована спеціальна робоча група Асамблеї 
держав-учасників Римського статуту з пи-
тання визначення злочинів агресії з завдан-
ням їх вироблення та узгодження з іншими 
країнами.
При підготовці до створення Суду, зло-

чини агресії спочатку були внесені до списку 
переслідуваних діянь і розташовувались в 
ст. 5 Статуту, що визначала злочини, які під-
падають під юрисдикцію Суду. Але згодом 
при виробленні остаточного тексту Стату-
ту на конференції в Римі в 1998 р -держави 
учасники не змогли досягти домовленості 
про конкретне формулювання, що визначає 
склад цього міжнародного злочину.
За оцінкою дослідників даної проблеми, 

основні розбіжності при виробленні фор-
мулювання агресії можна звести до наступ-
них: 1) чи можна розширити перелік актів, 
що вважаються агресією, в порівнянні з вже 
існуючим; 2) чи може Суд вважати діяння 
агресією, у випадку якщо РБ ООН не визна-
чила його як таке [25]. 
До 2010 р. розбіжності були подолані 31 

травня –11 червня 2010 р. на конференції 
держав –учасників щодо перегляду поло-
жень Статуту Суду в Кампалі (Уганда). Дер-
жави –учасники Суду прийняли в ст. 8-біс, 
15-біс і 15-тер доповнення в текст Статуту 
Суду, що стосувалися уніфікації матеріально 
-правового визначення злочинів агресії для 
цілей Статуту, а також підстави і порядок 
залучення Судом до кримінальної відпові-
дальності осіб, обвинувачених у вчиненні 
агресії [26, с. 114]. 
У перший пункт включена основна де-

фініція злочину, згідно з якою для цілей 
Римського статуту злочин агресії означає 
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«планування, підготовку, ініціювання або 
здійснення особою, яка в змозі фактично 
здійснювати керівництво або контроль за 
політичними або військовими діями держа-
ви, акту агресії, який в силу свого характеру, 
серйозності і масштабів є грубим порушен-
ням Статуту ООН».
У другому пункті розкрито зміст понят-

тя «акт агресії», яке означає застосування 
збройної сили державою проти сувереніте-
ту, територіальної недоторканності або по-
літичної незалежності іншої держави або 
будь –яким іншим чином, несумісним із Ста-
тутом ООН [27, с. 185].
Держави –учасники МКС в даному пи-

танні пішли за прикладом Нюрнберзького 
трибуналу і обмежили коло осіб, що несуть 
кримінальну відповідальність за агресію 
лише вищими державними і військовими 
керівниками і звільнили від неї нижчесто-
ящих виконавців, генералів, офіцерів і ря-
дових, безпосередньо здійснюють дії, що 
кваліфікуються як агресія. Цим агресія від-
різняється від інших видів міжнародних 
злочинів, наприклад, від геноциду, до від-
повідальності за який залучаються всі, хто 
брав участь в його скоєнні, –і керівники, і 
виконавці [28, c. 112].
При прийнятті даної резолюції, що 

вносить зміни в Римський статут, голов-
ною проблемою було визначення порядку 
здійснення МКС юрисдикції щодо злочину 
агресії. Основною політико –правовою пе-
решкодою на шляху встановлення «юрис-
дикційного фільтра» було питання про роль 
РБ ООН і її взаємини з МКС.
Одні країни виступали за повну неза-

лежність Міжнародного кримінального 
суду щодо визначення злочинів агресії та 
умов для здійснення юрисдикції щодо ньо-
го. Інші ж вважали, що відповідно до Стату-
ту ООН та з урахуванням мандата, яким на-
ділена РБ ООН, тільки вона має право ви-
значати факт здійснення акту агресії. Крім 
того, деякі країни вважали, що таким по-
вноваженням може бути наділений не тіль-
ки РБ ООН. Розглядалися пропозиції про 
надання такої функції ГА ООН або Міжна-
родному Суду ООН, за умови що РБ ООН 
протягом певного часу не вжила заходів 
щодо визначення агресії. Юрисдикція Суду 

щодо злочину агресії має суттєві відміннос-
ті від його юрисдикції стосовно інших зло-
чинів, передбачених Римським статутом. 
На відміну від інших злочинів, віднесених 
до відання Суду, згідно зі ст. 15 bis та 15 
ter встановлюється особлива процедура, 
за якою Прокурор МКС може розпочати 
розслідування стосовно існування злочину 
агресії. Особливість полягає у такому: якщо 
справа була передана Прокурору МКС РБ 
ООН, то він починає розслідування та здій-
снює свої функції так само, як і у випадках 
виникнення інших злочинів у віданні МКС. 
Проте на відміну від такої ситуації, для того 
щоб розпочати розслідування proprio motu 
або розслідування на основі передачі спра-
ви до Суду самою державою, Прокурор по-
винен впевнитись в існуванні необхідних 
умов, а саме: він повинен переконатись, чи 
було винесено рішення РБ ООН щодо іс-
нування акта агресії (згідно з положеннями 
ст. 39 Статуту ООН) і якщо ні, то дочека-
тись сплину періоду у шість місяців [8]. Та-
кож Прокурору необхідно перевірити, чи 
питання існування акту агресії стосується 
держав –учасниць Римського статуту, які 
не робили застереження щодо невизнання 
юрисдикції Суду відносно злочину агресії. І 
також впевнитись, що Палата попередньо-
го розгляду Суду санкціонувала початок 
такого розслідування. З вищезазначеного 
можна виділити ще одну особливість: дер-
жави мають право зробити застереження 
та не визнати юрисдикцію МКС стосовно 
злочину агресії. Також дуже важливим мо-
ментом є особливість набуття сили цими 
поправками до Римського статуту. Поправ-
ки були прийняті згідно з положеннями п. 
2 ст. 5 Римського статуту, а набудуть вони 
чинності згідно з положеннями п. 5 ст. 121 
(тобто для тих держав, які приєднались – 
через рік після здачі ратифікаційних гра-
мот). Проте в текстах ст. 15 bis та 15 ter 
міститься положення, згідно з яким Суд 
зможе здійснювати юрисдикцію над зло-
чином агресії тільки якщо 30 держав-чле-
нів приєднаються до них та 1 січня 2017 р. 
дві треті держав-членів приймуть рішення 
«запустити» діяльність Суду по здійсненню 
юрисдикції над злочином агресії. 
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Висновки
Таким чином, можна побачити, що хоча 

на перший погляд довгий процес форму-
лювання та прийняття уніфікованого ви-
значення злочину агресії на міжнародно-
му рівні увінчався успіхом, детальний його 
розгляд дозволяє осягнути глибоку неза-
вершеність цього процесу. Особливості зло-
чину агресії, передбачені проектом правок 
до Римського статуту, а також сам механізм 
прийняття поправок ілюструють реальну 
відсутність механізму притягнення індиві-
дів до міжнародної відповідальності за його 
скоєння, а також доволі невтішну перспек-
тиву позитивних змін у найближчому май-
бутньому [29].
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SUMMARY 
The article investigates the main stages of the 

formation and development of the concept of ag-
gression crimes in international law and analyzes 
the prospects of bringing to the international crimi-
nal responsibility those responsible for their commis-
sion.

The primary task of the United Nations is to 
maintain international peace and security, for 
which the states committed themselves to take “effec-
tive measures” to prevent and eliminate the threat 
to peace and “suppress acts of aggression” (Article 
1 of the UN Charter). Given the nature of contem-
porary threats to peace and security in the world, 
it is necessary to intensify the search for new ap-
proaches, strategies and tactics for controlling the 
resolution of confl icts, in particular the necessary 
forecasting of the potential causes of their occur-
rence, the study of the dynamics of the confl ict from 
birth to its escalation, the creation of mechanisms 
for confl ict prevention and resolution, as well as 
legal instruments for counteracting acts of aggres-
sion. For the fi rst time, crimes against peace, secu-
rity of mankind and international law and order 
were codifi ed in a separate section at the level of 
the Law on Criminal Liability in 2001, with the 
adoption of the new Criminal Code of Ukraine. 
Earlier, separate components of such crimes were 
mostly contained in sections on crimes against the 
state and against the order of military service. Rec-
ognition of international security as a separate ob-
ject of criminal law protection has become a visible 
indicator of Ukraine ‘s increasing integration into 
the world community, as well as a non - reciprocal 
process of implementation of international law in 
national legislation.

A signifi cant role among this group of socially 
dangerous acts is crimes against peace, the basis of 
which is the meaningful concept of “aggression”. 
This concept is one of the most complex of those 
developed at the level of international legal acts.

Key words: aggression crimes; International 
Criminal Liability, Rome Statute of the Interna-
tional Criminal Court.
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Статья посвящена анализу новой формы 
сотрудничества ЕС с третьими странами в 
сфере общей миграционной политики в рамках 
Заявления между ЕС и Турцией с целью урегу-
лирования иммиграционного кризиса от 2016 
года.
В частности, в статье исследована пробле-

ма правовой природы и правовых последствий 
нарушения Заявления. К тому же, проанали-
зировано соответствие Заявления междуна-
родным стандартам защиты прав человека в 
контексте принципа невысылки, в частности, 
проанализирован вопрос является ли Турция 
безопасной третьей страной.
Ключевые слова: беженцы; убежище; прин-

цип невысылки; первая страна убежища; без-
опасная третья страна.

є документ обов’язковим до виконання або 
ж він має рекомендаційний характер, так 
званий, документ soft law.  
Крім того, суперечливим є питання 

щодо забезпечення прав людини, а саме, 
в контексті вислання шукачів притулку до 
Туреччини, яка на думку деяких вчених, 
таких як Е. Роман, Ф. Бейрд не є безпеч-
ною країною для біженців та шукачів при-
тулку. 
Вищезазначені проблемні питання ма-

ють високу актуальність серед академічної, 
громадянської та політичної спільноти, що 
призвело навіть до судових справ у ЄС. 
Тому, у цьому контексті надзвичайно акту-
альним є дослідження правового регулю-
вання нової форми співробітництва ЄС із 
Туреччиною в міграційній сфері. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Серед іноземних науковців, питанню 
нової форми співробітництва ЄС з треті-
ми країнами в імміграційній сфері у кон-
тексті Заяви ЄС та Туреччини з метою 
врегулювання міграційної кризи від 2016 
року приділяли увагу: А.Мейбрід, А. Палм, 
Г.Хог, Ж.Рійпма, П.Сіберг, С.Пірс. 
На національному рівні зазначена вище 

проблематика не набула поширення серед 
досліджень вчених. Хоча глибоко аналі-
зує питання зовнішнього виміру міграцій-
ної політики В. Муравйов та З. Макаруха; 
В. Шамраєва та І. Грицяк зосереджують 
увагу на аналізі спільної міграційної по-

Постановка проблеми
Європейська імміграційна криза, яка 

виникла у 2015 році спричинила необхід-
ність зміни законодавства на рівні Союзу та 
потребу у більш тісному співробітництві як 
держав-членів ЄС відповідно до принципу 
солідарності, так і ЄС в цілому з третіми 
країнами в імміграційній сфері, зокрема, у 
рамках  Заяви між ЄС та Туреччиною від 
2016 року [1], що є новою формою співро-
бітництва. 
При цьому необхідно зазначити, що 

співробітництво в рамках вищезазначено-
го документу спричинило багато дискусій-
них питань. Зокрема, головним на сьогод-
ні є питання правової природи документу, 
його місця серед інших джерел права та чи 
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літики ЄС в контексті євроінтеграційних 
прагнень України; О.Святун хоча і займа-
ється проблематикою міграційного права 
ЄС, проте, у її доробку досить мало дослі-
джень з цього питання. 

Метою статті є аналіз нової форми спів-
робітництва ЄС з третіми країнами у межах 
Заяви ЄС та Туреччини з метою врегулю-
вання імміграційної кризи від 2016 року. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження

Подiї Aрaбської весни, які розпочались 
у 2011 році та полягали у массових повстан-
нях та внутрішніх війських конфліктах в 
арабських країнах призвели до величезно-
го нaпливу бiженцiв iз Сирiї, Iрaну, Iрaку, 
Aфгaнiстaну, Сомaлi тa iнших крaїн до Ту-
реччини, якa є трaнзитною крaїною для 
нелегaльних iммiгрaнтiв тa бiженцiв,  якi 
прямують до ЄС. Вiдповiдно до щорiчного 
звiту щодо стaну бiженцiв від 2017 року, в 
Туреччинi перебувaє нaйбiльшa кiлькiсть 
бiженцiв у свiтi, a сaме 3 млн., i тiльки 10% 
з них знaходиться в тaборaх для бiженцiв 
[2]. Для бaгaтьох з них Туреччинa є 
трaнзитною крaїною до Європи, що ство-
рює величезне навантаження, зокрема, на 
систему соціального захисту. Станом на 
2016 рік 1,1 млн. осіб подали заяви щодо 
надання міжнародного захисту до 28 дер-
жав-членів ЄС, а також до Норвегії та 
Швейцарії [3]. Зазначені вище події спри-
чинили необхідність пошуку нових форм 
співробітництва ЄС з третіми країнами в 
імміграційній сфері, зокрема, в рамках  За-
яви ЄС та Туреччини з метою врегулюван-
ня міграційної кризи від 2016 року. 
З цього приводу, П.Сіберг зазначає, що 

співробітництво ЄС із Туреччиною в мігра-
ційній сфері є новим і важливим елементом 
міжнародної системи регулювання руху 
біженців та мігрантів у Середземномор’ї 
та забезпечення їх прав [4,c.2] Г. Хог на-
голошує, що Туреччина є найважливішим 
партнером для ЄС у питанні врегулюван-
ня міграційної кризи [5,c.20]. Окрім того, 
визначення співробітництва ЄС з Ту-
реччиною, як нової форми регулювaння 
мiгрaцiйних потокiв закріплено у Новій 

прогрaмі ЄС з мiгрaцiї від 2016 року, в 
якій  визначено, що  взaємовiдносини обох 
сторiн з упрaвлiння мiгрaцiєю мають без-
прецедентну ступiнь співробітництва [6].
Тобто, співробітництво у контексті Зая-

ви ЄС та Туреччини від 2016 року є новою 
формою співробітництва, яке не має анало-
гів в історії співробітництва ЄС з третіми 
країнами в міграційній сфері. 
Так, з метою врегулювaння Європей-

ської міграційної кризи, мiж ЄС тa Ту-
реччиною було проведено три caмiти. Нa 
першому caмiтi 29 листопaдa 2015 року 
було предстaвлено Спiльний плaн дiй 
щодо врегулювaння мiгрaцiйних потокiв, 
особливо з Сирiї. Нa другому caмiтi 7 бе-
резня 2016 року було виділено три цiлi, 
якi необхiдно досягти, а саме, по-перше, 
це зaпобiгaння втрaтaм життiв нa Егей-
ському морi; по-друге, подолaння мережi 
контрaбaнди мiгрaнтiв; тa по-третє, зaмiнa 
нелегaльної мiгрaцiї нa легaльну. Нa 
виконaння постaвлених цiлей було про-
ведено третiй caмiт 18 березня 2016 року, 
нa якому було предстaвлено Заяву мiж 
ЄС тa Туреччиною з метою врегулювaння 
iммiгрaцiйної кризи [1]. 
Дискусійним є  питання щодо правової 

природи документу. З одного боку, назва 
та форма документу вказують на декла-
ративний характер. Зокрема, «statement» 
перекладається з англійської мови, як «за-
ява» і, як зазначає С. Пірс, це зумовлює 
юридичну необов’язковість документу [7]. 
Щодо форми документу, то важливим є те, 
що в документі відсутні підписи сторін. До 
того ж, при укладанні Заяви не було до-
тримано процедури, закріпленої в Догово-
рі про функціонування ЄС. 
Варто зазначити що форма та назва до-

кумента відповідно до права міжнародних 
договорів не є вирішальними для визна-
чення правової природи, як, наприклад, 
мета, зміст та наміри сторін, які є важли-
вими критеріями. Наприклад, у справі 
Камерун проти Нігерії [8] у контексті чин-
ності Мараульської декларації, Міжнарод-
ний суд ООН встановив, що навіть якщо 
документ має назву «декларація», проте 
він має зобов’язальну силу.  Більше того, 
щодо форми документу, то у справі Катар 
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проти Бахрейну [9] було встановлено, що 
протоколи та переписка можуть вважатися 
міжнародним договором, при цьому, необ-
хідно враховувати фактичні положення до-
кументів. 
Тобто, Заява від 2016 року встановлює 

ряд зобов’язань перед ЄС та Туреччиною. 
При цьому, використання певної терміно-
логії, що включає такі слова, як «вирішили» 
та «узгодили», вказує на те, що зобов’язання 
мають обов’язковий характер; а практичне 
виконання Заяви сторонами є свідченням 
того, що вона є нібито міжнародною угоду, 
обов’язковою до виконання. 
Проте, важливим є те, що не було до-

тримано процедури укладання договорів з 
третіми країнами відповідно до страті 218 
Договору про функціонування ЄС. Зокре-
ма, Європейська рада не має компетенції 
щодо укладання міжнародних договорів і 
у цьому контексті виникає питання щодо 
обов’язкової дії Заяви взагалі. 
Необхідно відмітити, що у справі Комі-

сія та Парламент проти Ради ЄС від 2014 
року [10] Суд ЄС встановив, що порушен-
ня процедури укладання міжнародного до-
говору не спричиняє недійсність договору. 
У справі йшлось про те, що Декларація, 
адресована Венесуелі, прийнята Радою 
ЄС, проте без дотримання процедури вста-
новленої в статті 218 Договору про функ-
ціонування ЄС є міжнародним договором 
між ЄС та Венесуелою. Проте, Рада ЄС має 
законодавчу функцію, на відміну від Євро-
пейської ради. Зокрема, саме Рада ЄС Рада 
уповноважує почати переговори з третіми 
країнами, ухвалює директиви щодо веден-
ня переговорів, дає повноваження на під-
писання угод та укладає їх [11].
Таким чином, не зважаючи на те, що у 

практиці Суду ЄС можна знайти випадок, 
коли при порушенні процедури укладан-
ня міжнародного договору відповідно до 
статті 218 Договору про функціонування 
ЄС [11] недійсність договору не була вста-
новлена, проте, враховуючи те, що Євро-
пейська рада не має повноважень укладати 
міжнародні угоди, залишається під питан-
ням дійсність самої Заяви. 
Це питання також є суперечливим і в 

доктрині. Зокрема, А. Палм, щодо такої 

Заяви зазначає, що вона представляє інно-
ваційні аспекти, основним з яких є те, що 
управління відносинами з третіми країна-
ми, зокрема, з Туреччиною, було піднято 
на наднаціональний рівень [12,c.9]. Проте, 
на думку, Ж. Рійпма, ця Заява є домовле-
ністю між державами-членами ЄС і Туреч-
чиною, а не між Союзом в цілому і третьою 
країною [13,c.583]. 
Існування багатьох спірних питань з 

цього приводу призвело до порушення 
справ у Суді ЄС щодо Заяви між ЄС та Ту-
реччиною.  Зокрема, у 2016 році до Суду 
ЄС були подані три заяви, які стосувались 
співробітництва ЄС з третіми країнами. 
Заявники стверджували, що Зaявa мiж ЄС 
тa Туреччиною є угодою, яка створює юри-
дичні наслідки, що негативно впливають 
на права та інтереси заявників, оскільки 
вони можуть призвести до повернення до 
Туреччини, а згодом і до Пакистану. Про-
те, справи були відхилені на підставі від-
сутності юрисдикції Суду щодо їх розгляду 
[14]. 
Тлумачення Суду ЄС полягало в тому, 

що Заява 2016 року була підписана від іме-
ні глав держав [14]. Ні Рада ЄС, ні будь-
який інший інститут ЄС, що має законо-
давчу функцію не укладали угоду з урядом 
Туреччини щодо проблеми імміграційної 
кризи. Тому, за відсутності будь-якого акта 
інституту ЄС, законність якого можна було 
б переглянути відповідно до статті 263 
ДФЄС, Суд ЄС заявив, що він не має юрис-
дикції для розгляду даних справ [14]. 
Тобто, враховуючи те, що Заява була 

підписана не від імені Союзу, а від імені 
держав-членів ЄС, можна стверджувати те, 
що Заява є договором не між ЄС і третьою 
країною, а між державами-членами ЄС і 
третьою країною. Відповідно, Заяву від 
2016 року не можна вважати міжнародним 
договором, який закріплює обов’язкові до 
виконання норми для сторін, а тому пору-
шення документу матиме лише політичну 
відповідальність. 
Необхідно зазначити, що в Заяві запро-

ваджено добровільну схему розселення, яка 
є новим підходом до регулювання міграцій-
них питань. Зокрема, всi новi нелегaльнi 
мiгрaнти, якi прибудуть з Туреччини до 



157

Êîðòóêîâà Ò.Î. - Íîâ³ ôîðìè ñïiâðîáiòíèöòâa ºâðîïåéñüêîãî ñîþçó...

Грецiї пiсля 20 березня 2016 року тa не 
подaвaтимуть тaм зaявку нa отримaння 
притулку aбо якщо їхнє прохaння не буде 
зaдоволене будуть повернутi до Туреччи-
ни. У свою чергу, зa кожного повернутого 
сирiйця-нелегaльного iммiгрaнтa з грець-
ких островiв до Туреччини один сирiєць-
бiженець буде переселений з Туреччини 
до ЄС [1]. 
Крім того, таке положення є певною мі-

рою дискримінаційним, адже йдеться про 
можливість надання притулку для грома-
дян Сирії, тоді як, реальна необхідність в 
отриманні притулку громадян інших країн 
не враховується. Наприклад, разом із шу-
качами притулку із Сирії, у Туреччині ще 
є 400 тисяч шукачів притулку та біженців з 
Іраку, Афганістану, Ірану, Сомалі та Палес-
тини [15], які також потребують захисту. 
Таким чином, якщо мігрант-сирієць не 

подав заявку на притулок в Греції, то не 
існує перешкод для його повернення до 
Туреччини. Проте, якщо особа подала за-
явку на притулок у Греції, то така заявка 
має бути розглянутою грецькою владою, а 
у разі відмови, шукач притулку має право 
на оскарження рішення. 
Необхідно виділити дві причини за 

яких заява про надання притулку може 
вважатися неприйнятною, по-перше, це 
коли мігрант вже визнаний біженцем в 
Туреччині або якщо він отримує достат-
ній захист у Туреччині. У цьому контек-
сті буде застосовуватись принцип «першої 
країни притулку», відповідно, зокрема, до 
35 статті Заяви. По-друге, заява може бути 
неприйнятною відповідно до 33 статті Ди-
рективи 2013/32/ЄС про спільну процеду-
ру надання або скасування міжнародного 
захисту [16], тобто, якщо третя країна є 
безпечною країною. 
При цьому, зарубіжна наукова спіль-

нота схиляється до думки, що Туреччину 
не можна назвати безпечною третьою кра-
їною. Наприклад, А. Мейбрід зазначає, що 
Туреччину не можна назвати «безпечною 
третьою країною», а Греція, висилаючи 
мігрантів до Туреччини у свою чергу по-
рушує міжнародний принцип non-refoule-
ment [17,c.1].

У цьому контексті необхідно розі-
брати поняття «безпечної третьої краї-
ни». Вперше, у межах Європейського Со-
юзу, поняття було закріплено у Резолюції 
щодо гармонізованого підходу питань 
приймаючої третьої країни у 1992 році [18]. 
На сьогодні, критерії для того, аби третя 
країна вважалась безпечною викладені в 
статті 38 Директиви 2013/32/ЄС [19]. Ви-
діляються такі п’ять критеріїв, а саме, 1) 
життя та свобода не піддаються загрозі 
за такими ознаками, як раса, релігія, на-
ціональність, приналежність до певної со-
ціальної групи чи політичні переконання; 
2) відсутність ризику серйозної шкоди, що 
визначено в Директиві 2011/95/ЄС; 3) по-
важається принцип невислання; 4) заборо-
няється вислання за умов загрози тортур 
та жорстокого, нелюдського або такого, що 
принижує гідність, поводження; 5) існує 
можливість подачі заяви для отримання 
статусу біженця, а у випадку якщо особа 
визнається біженцем, отримати захист від-
повідно до Женевської конвенції.
Тобто, теоретично, якщо шукачі при-

тулку потрапляють до ЄС через Туреччи-
ну, вони будуть повернуті до Туреччини, 
оскільки вона є «безпечною третьою кра-
їною». Навіть, зважаючи на те, що Туреч-
чина містить географічне застереження 
до Конвенції про статус біженців від 1951 
року, що полягає в тому, що Туреччина не 
зобов’язана приймати біженців, країна по-
ходження яких є «неєвропейські країни», 
проте принцип non-refoulement є загаль-
новизнаним серед світової спільноти і від-
повідно до нього, Туреччина не може ви-
слати особу у країну, де їй/йому загрожує 
небезпека. 
До цього ж, Туреччина має відповідати 

за шукачів притулку, які перетнули кордон 
Туреччини, оскільки це «перша безпечна 
країна», в яку вони потрапили після того 
як покинули свою країну походження.
Проте, на практиці існує реальна загро-

за повернення шукачів притулку до країни, 
де їм загрожує небезпека. Так, наприклад, 
у доповіді міжнародної неурядової органі-
зації Amnesty International від 2016 року 
[20] вказується на масові випадки вислан-
ня шукачів притулку із Туреччини до Си-
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рії, що є порушенням міжнародного пра-
ва, права ЄС та турецького законодавства. 
У цьому контексті, через недодержання 
принципу невислання Туреччину не мож-
на вважати безпечною третьою країною. 
Варто також додати, що доречним було 

б прийняття єдиного списку безпечних 
третіх країн на рівні ЄС, що спростило б 
процедуру розгляду заяв щодо надання 
притулку у ЄС; так як на сьогодні, кожна 
держава-член має свої окремі списки, які 
інколи не співпадають один з одним, а дея-
кі держави, як наприклад, Греція і взагалі 
не має такого списку. 
Хоча, результат Заяви мiж ЄС тa Туреч-

чиною з метою врегулювaння iммiгрaцiйної 
кризи був досягнутий, а саме, зменшенши-
лась кiлькість нелегaльних прибульцiв з 
Туреччини до ЄС, проте варто зазаначи-
ти, що Заява не вирішує комплексно про-
блему щодо біженців та шукачів притулку, 
зокрема, із урахуванням дотримання прав 
людини. 

Висновки дослідження
Таким чином, реакція ЄС на виклики 

міграційної кризи продемонструвала ефек-
тивність у забезпеченні першочергової 
мети, яка полягає у зменшенні потоку не-
легальних мігрантів до Європи.
Зокрема, у забезпеченні ефективного 

управління міграційними потоками у Се-
редземноморському регіоні ключову роль 
відіграє  Заява ЄС з Туреччиною, що є но-
вою формою співробітництва ЄС з треті-
ми країнами в імміграційній сфері. Заява 
є доказом співробітництва в ЄС на осно-
ві принципу солідарності, яка створила 
зв’язок між ЄС та Туреччиною, хоча і була 
підписана від імені держав-членів ЄС, а не 
Союзу в цілому. При цьому, щодо правової 
природи документу, зважаючи на наміри 
сторін при укладанні Заяви та практичні 
результати виконання сторонами Заяви, 
необхідно зазначити, що вона повинна 
бути міжнародним договором, який має 
зобов’язальний для сторін характер. 
Виконання Заяви призводить до по-

рушення міжнародного принципу неви-
слання, через те, що Туреччину не можна 
назвати безпечною третьою країною. До 

того ж, схема розселення 1:1 містить дис-
кримінаційний характер на основі націо-
нальності.
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The article deals with the analysis of a new 
form of EU co-operation with third countries 
in the fi eld of a common immigration policy 
within the framework of the EU-Turkey State-
ment, 2016.

In particular, the article investigates the 
problem of legal nature and the legal conse-
quences of a Statement’s violation. In addi-
tion, the Statement’s compliance with inter-
national human rights standards within the 
context of the principle of non-refoulement 
is analyzed, namely, the question is whether 
Turkey is a safe third country.

It should be noted, that the EU-Turkey 
Statement is an evidence of EU cooperation 
based on the principle of solidarity that has 
established the link between the EU and Tur-
key, although it was signed on behalf of the 
EU Member States, and not the Union as a 
whole. At the same time, in relation to the le-
gal nature of the document, taking into ac-
count the intentions of the parties at the con-
clusion of the Statement and the practical 
results of the parties’ execution of the State-
ment, it should be noted that the EU-Turkey 
Statement should be an international treaty, 
which is binding on the parties.

Also, the execution of the EU-Turkey State-
ment leads to a violation of the international 
principle of non-refoulement, because Turkey 
cannot be considered a safe third country. 

That is why, it would be appropriate to 
adopt a single list of safe third countries at 
EU level, which would simplify the procedure 
for examining applications for asylum seekers 
in the EU; as at present, each Member State 
has its own separate lists that sometimes do 
not coincide with each other, and some states, 
such as Greece, do not have such a list at all.

In addition, the 1:1 settlement scheme 
is discriminatory on the basis of national-
ity. Although the result of the EU-Turkey 
Statement in order to resolve the immigration 
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена аналізу нової форми 

співробітництва ЄС із третіми країнами у 
межах Заяви між ЄС та Туреччиною з метою 
врегулювання імміграційної кризи від 2016 
року.
Зокрема, в статті досліджено проблему 

правової природи та правових наслідків пору-
шення Заяви. До того ж, проаналізовано від-
повідність Заяв міжнародним стандартам 
захисту прав людини в контексті принципу не-
вислання, а саме, проаналізовано питання чи є 
Туреччина безпечною третьою країною.
Ключові слова: біженці; притулок; прин-

цип невислання; перша країна притулку; без-
печна третя країна.

SUMMARY 
The article deals with the analysis of a new 

form of EU co-operation with third countries in 
the fi eld of a common migration policy within the 
framework of the EU-Turkey Statement, 2016.

In particular, the article investigates the prob-
lem of legal nature and the legal consequences of a 
Statement’s violation. In addition, the Statement’s 
compliance with international human rights stan-
dards within the context of the principle of non-
refoulement is analyzed, namely, the question is 
whether Turkey is a safe third country.

Key words: refugees; asylum; principle of non-
refoulement; fi rst country of asylum; safe third 
country.

crisis has been achieved, namely, the number 
of illegal aliens from Turkey to the EU has 
decreased, but it is worth noting that the 
EU-Turkey Statement does not solve the 
problem of refugees and asylum-seekers in a 

complex way, in particular, with regard to the 
observance of human rights.

Key words: refugees; asylum; principle of 
non-refoulement; fi rst country of asylum; safe 
third country.
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В статье рассмотрено организацию логи-
стического обеспечения на примере Китай-
ской Народной Республики. На основании 
проведеного анализа предложены пути усовер-
шенствования правового регулирования логи-
стического обеспечения государственной без-
опасности Украины.
Ключевые слова: логистическое обеспече-

ние, государственная безопасность Украины, 
вооружение, Китайская Народная Республи-
ка.

У Стратегії національної безпеки Укра-
їни акцентовано увагу на тому, що Україна 
прагнутиме до стратегічного розвитку вза-
ємодії на засадах партнерських відносин з 
іншими державами – ключовими центрами 
впливу, зокрема. Також реалізація Стратегії 
національної безпеки України відбуватиметь-
ся на основі економічного, національного 
оборонного, безпекового, інтелектуального 
потенціалу з використанням механізмів дер-
жавно-приватного партнерства, а також із 
залученням міжнародної консультативної, фі-
нансової, матеріально-технічної допомоги та 
координації дій [1]. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій

Проблеми, тенденції та перспективи роз-
витку логістичного забезпечення державної 
безпеки України відображені в публікаціях 
Є. Гороховського, В. Кивлюка, В. Мікулі-
на, І. Романченка, В. Серватюка, В. Соку-
ренка, А. Сумця, О. Угриновича, О. Хаза-
новича, В. Шуєнкіна та інших науковців. 
Але низку проблем у зазначеній сфері доте-
пер не вирішено, що можливо на прикладі 
компаративістики логістичного забезпечення 
державної безпеки України та КНР. 

Метою статті є визначення напрямів ре-
формування системи логістичного забезпе-
чення державної безпеки України на основі 
порівняльного аналізу досвіду КНР у цій 
сфері.

Постановка проблеми
Досвід провідних країн світу в контексті 

потреб збройних сил свідчить, що логістич-
ному забезпеченню належить провідна роль 
і центральне місце в створенні на базі еконо-
мічного потенціалу країни в реальну могут-
ність держави. 
Міжнародне співробітництво з питань на-

ціональної безпеки є однією з форм реалізації 
державної політики у сфері національної без-
пеки і спрямовується на захист національних 
інтересів України. 
Інтеграційні питання України зумовлю-

ють реформування всіх сфер діяльності, в 
тому числі й національної безпеки як цілісної 
системи, спрямованої на захист національних 
інтересів і гарантування в Україні безпеки осо-
би, суспільства і держави від зовнішніх і вну-
трішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності. 
Тому на сьогодні є актуальним і заслуговує на 
увагу компаративістика досвіду Китайської 
Народної Республіки (далі – КНР) в сфері ло-
гістичного забезпечення держбезпеки.
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Виклад основного матеріалу
Відповідно до положень Концепції роз-

витку сектору безпеки і оборони України, ре-
формування системи матеріально-технічного 
забезпечення Збройних Сил України, впро-
вадження електронних систем обліку матері-
ально-технічних ресурсів, приведення обся-
гів непорушних запасів матеріальних засобів 
у відповідність із реальними потребами у цих 
засобах, в тому числі формуванні уніфікованої 
системи логістичного забезпечення, здатної 
централізовано здійснювати управління ре-
сурсами в інтересах забезпечення військ (сил) 
і засобів сектору безпеки і оборони України 
під час їх оперативного застосування. Одним 
з основних напрямів правового забезпечення 
розвитку сектору безпеки і оборони є унор-
мування його діяльності й адаптація базових 
законодавчих та інших нормативно-право-
вих актів України, а також концептуальних 
і програмних документів до сучасних реалій 
та вимог, зокрема розроблення стратегій 
логістичного забезпечення та протидії в 
комунікативному середовищі [4]. 
Варто зазначити, що під час залучення 

Збройних Сил України до АТО (нині – ООС) 
на Сході України виявлені такі основні про-
блемні питання в організації тилового забез-
печення:

- відсутність єдиної системи плануван-
ня підвезення матеріальних засобів та тран-
спортного забезпечення;

- невідповідність термінів готовності вій-
ськових частин та установ матеріально-тех-
нічного забезпечення термінам готовності 
бойових військових частин; відсутність під-
розділів охорони у складі тилових частин 
(установ);

- необхідність перегляду та нормативно-
го визначення обсягів утримання та поряд-
ку ешелонування запасів ракет, боєприпасів, 
паливно-мастильних матеріалів, продоволь-
ства, речового та іншого військово-технічно-
го майна, враховуючи способи застосування, 
бойові завдання та перспективну структуру 
Збройних Сил України [5, с. 54]. 
Не ідеалізуючи досвід КНР, зауважимо на 

ті аспекти в сфері логістичного забезпечення 
державної безпеки, які заслуговують на увагу.
КНР – одна із стародавніх країн світу, в 

якій правлячими колами спецслужбам тра-

диційно приділялась важлива роль у забезпе-
ченні внутрішньої і зовнішньої безпеки.
Військова доктрина КНР має оборонний 

характер. Відповідно до Конституції КНР і 
законодавства, збройні сили КНР несуть свя-
щенні функції щодо протистояння зовнішній 
агресії, захисту батьківщини, підтримання 
суспільної стабільності, захисту мирної праці 
народу всередині країни. Будівництво міцної 
та надійної оборони і сильної армії, що від-
повідають інтересам національної безпеки та 
розвитку, виступає стратегічним завданням 
модернізованого будівництва в КНР, а та-
кож спільною справою китайського народу. 
Шлях розвитку КНР, стратегічні та тактичні 
завдання, зовнішня політика та історичні й 
культурні традиції визначають оборонну по-
літику КНР, спрямовану на самозахист. КНР 
непохитно відстоює шлях мирного розвитку, 
всередині країни старанно будує гармонійне 
суспільство під гаслом соціалізму, а за кордо-
ном просуває будівництво гармонійної плане-
ти, яка характеризується постійним миром і 
спільним процвітанням [2]. Хоча думка щодо 
«просування КНР за кордоном будівництва 
гармонійної планети» є дискусійною, оскіль-
ки агресивна економічна експансія та масове 
переселення населення (міграція) є реаліями 
сьогодення для КНР.
На сьогодні військовий бюджет КНР є 

другим за обсягами у світі та становить 120,7 
млрд дол. США, а армія налічує 2, 035 млн. 
осіб. Цілі й основні завдання оборонної полі-
тики КНР полягають у наступному:

1) захищати інтереси державного суве-
ренітету, безпеки і розвитку. КНР запобігає 
і протистоїть агресії; охороняє безпеку на 
суші, у внутрішніх водах, у територіальних 
водах і в повітряному просторі; забезпечує 
права й інтереси країни в морських аквато-
ріях; підтримує безпеку й інтереси країни в 
космічному, електромагнітному і мережевому 
просторі. КНР дотримується політики не-
використання першим ядерної зброї та на-
ціональної ядерної стратегії, спрямованої на 
оборону й самозахист, при цьому він також 
зобов’язується не вступати у гонку ядерних 
озброєнь з жодною з країн;

2) забезпечувати суспільну гармонію і ста-
більність. Збройні сили КНР віддано і повною 
мірою виконують свій обов’язок. Дотримую-
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чись принципу цілковитого служіння народу, 
збройні сили активно беруть участь і підтри-
мують соціально-економічний розвиток кра-
їни, забезпечуючи при цьому державну без-
пеку й суспільну стабільність у відповідності 
із законом. Збройні сили створюють належні 
умови для підготовки кваліфікованих кадрів, 
забезпечення озброєнням, технікою, налаго-
дження інфраструктури, надають допомогу 
в будівництві інфраструктури і розроблення 
важливих проектів на місцях, у боротьбі з бід-
ністю, сприяють поліпшенню народного до-
бробуту й захисту навколишнього природно-
го середовища. З використанням досягнень 
у науковій сфері організовують підготовку до 
військових операцій, проводять стратегічну 
підготовку для реагування на нетрадиційні 
загрози у сфері безпеки, прискорюють темпи 
будівництва професійних сил термінового ре-
агування, підвищують здібності до антитеро-
ристичної боротьби для захисту стабільності, 
проведення екстрених рятувальних робіт та 
забезпечення безпеки;

3) сприяти модернізації національної обо-
рони й армії. Враховуючи намічену до 2020 р. 
мету щодо досягнення механізації та значний 
прогрес будівництва інформатизації, КНР 
широко впроваджує інформаційні техноло-
гії, а також сприяє органічному об’єднанню і 
спільному розвитку механізації й інформати-
зації, відстоюючи механізацію як основу, а ін-
форматизацію як провідну силу. КНР розши-
рює і поглиблює військову бойову готовність, 
направляючи і стимулюючи комплексний 
розвиток військового будівництва; при цьому 
він має намір поглиблювати теоретичні дослі-
дження об’єднаного бою в умовах інформати-
зації;

4) захищати мир і стабільність на планеті. 
КНР зобов’язується відстоювати нову концеп-
цію безпеки, що характеризується взаємодо-
вірою, взаємовигодою, рівністю і співпрацею, 
вирішувати актуальні проблеми регіону та 
міжнародні спори мирним способом, висту-
пати проти застосування військової сили, по-
гроз застосування військової сили, агресії та 
експансії, гегемонізму й політики диктату. 
Керівництво збройних сил постійно пере-

глядає свої підходи до формування стратегії 
забезпечення національної безпеки і військо-
вої стратегії, спрямованих на досягнення 

успіху в локальних війнах в умовах інфор-
матизації. Їхні лідери здійснюють ефективне 
планування використання військових кон-
тингентів у мирних умовах, успішно розро-
бляють форми й методи протидії загрозам і 
вирішують широкий комплекс завдань щодо 
захисту населення та ліквідації наслідків сти-
хійних лих й епідемій. 
Охорона державного суверенітету, забез-

печення безпеки КНР, її територіальної ціліс-
ності та створення умов для мирного співіс-
нування країни з різними державами є голо-
вними принципами військового будівництва 
Народної визвольної армії КНР. 
Керівництво Збройних Сил КНР прагне 

створити війська нового типу, оптимізовані 
за складом, структурою та рівнем озброєності 
відповідно до вимог майбутніх воєн. Військо-
во-політичне керівництво КНР вважає, що 
військові контингенти китайської армії ма-
ють бути нечисленні, об’єднані, багатофунк-
ціональні й ефективні. У КНР здійснюється 
також цілий комплекс заходів щодо вдоско-
налення системи професійної підготовки вій-
ськовослужбовців, розвитку структур управ-
ління людськими ресурсами та створення 
найсучасніших засобів збройної боротьби. 
На сьогодні частини і з’єднання Зброй-

них сил КНР дислокуються в семи військо-
вих округах (Шеньянському, Пекінському, 
Ланьчжоуському, Цзінаньському, Нанкин-
ському, Гуанчжоуському, Чендуському). Су-
хопутні війська Народної визвольної армії 
КНР складаються з мобільних оперативних 
підрозділів, частин прикордонної та берего-
вої охорони і підрозділів охорони військових 
гарнізонів. Нині загальна чисельність сухо-
путних військ Збройних Сил КНР становить 
850 тис. чол. До них входять 18 об’єднаних 
корпусів, що включають бригади й дивізії, а 
також самостійні об’єднані оперативні дивізії 
і бригади. 
До Військово-морських сил належать 

морська авіація та підрозділи берегової охо-
рони й морської піхоти. У частинах військо-
вого флоту КНР служать близько 250 тис. чол. 
У нього входять велика кількість військово-
морських баз, бази морської охорони і вій-
ськові гарнізони. 
У складі Народної визвольної армії КНР 

діють численні військово-повітряні сили. 
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Вони мають у своєму розпорядженні літаки, 
які озброєні ядерною зброєю та мають вели-
кий парк винищувальної й армійської авіа-
ції [2].
Радіотехнічні війська військово-повітря-

них сил здатні повністю контролювати по-
вітряний простір прикордонних районів, 
створюючи суцільне радіолокаційне поле на 
середніх і великих висотах. Військово-пові-
тряні сили КНР нараховують 398 тис. осіб, 
якими управляють авіаційні командування, 
розташовані в кожному із семи вищевказаних 
військових округів. Цим командуванням під-
порядковані військово-повітряні бази, авіа-
ційні дивізії і бригади, ракетні дивізії і бри-
гади ППО, бригади РЛС та інші підрозділи. 
Крім того, до складу кожного командування 
входить один авіаційний корпус. 
Основною силою, що забезпечує ядерне 

стримування імовірних противників, є ракет-
ні війська стратегічного призначення, які за 
китайської військової термінології іменують-
ся Другим артилерійським корпусом Народ-
ної визвольної армії КНР. До складу корпу-
су Народної визвольної армії КНР входять 
частини і підрозділи, озброєні ядерними і 
звичайними високоточними ракетами, і під-
розділи матеріально-технічного та інших ви-
дів забезпечення діяльності Ракетних військ. 
За деякими даними, Другий артилерійський 
корпус складається з шести бригад чисель-
ністю близько 100 тис. військовослужбовців. 
Його керівництво несе відповідальність за за-
побігання застосування ядерної зброї проти 
КНР і нанесення відповідних ядерних ударів 
по території противника, а також за поразку 
з високою точністю військових об’єктів во-
рожих країн звичайними ракетами. Акцен-
туємо увагу на організації бойової готовності 
Народної визвольної армії КНР, а саме на її 
трьох рівнях – починаючи з найнижчого і за-
кінчуючи повним розгортанням військ. Су-
хопутні війська, війська повітряної оборони 
та військово-морські сили КНР забезпечують 
безпеку країни та підтримують внутрішній і 
зовнішній порядок шляхом патрулювання 
прикордонних районів КНР, 240 повітря-
ного простору та прилеглих морських і оке-
анських акваторій маршрутах розгортання 
кораблів китайського флоту. Підрозділи всіх 
видів військ для забезпечення належної боє-

готовності використовують усі наявні в їх роз-
порядженні системи спостереження, розвід-
ки, зв’язку та управління. 
З’єднання і частини Другого артилерій-

ського корпусу в мирний час постійно під-
тримують встановлений ним рівень бойової 
готовності. Він базується на принципах ком-
бінованого забезпечення потреб мирного і 
воєнного часу, тобто на постійному контролі 
космічного та повітряного простору на будь-
яких відстанях від китайських кордонів. У 
корпусі створено ефективну систему управ-
ління, що сприяє забезпеченню необхідного 
рівня бойової готовності підрозділів цього 
виду Збройних сил. Його технічні компонен-
ти можуть швидко реагувати на всі військові 
загрози КНР й ефективно функціонувати при 
надзвичайних обставинах. 
У випадках, коли КНР загрожуватиме 

ядерний напад, Другий корпус переклада-
ється у вищий ступінь бойової готовності і 
починає діяти за наказами Військової комісії 
КПК. При атомній атаці ядерні сили корпусу 
самостійно або у взаємодії з іншими видами 
Збройних сил, що мають ядерну зброю, на-
носять удар по противнику. Звичайні ракетні 
сили миттєво переводяться в бойову готов-
ність військового часу і завдають ударів по 
об’єктах противника із середніх і великих 
відстаней. 
Хоча КНР і є учасником багатьох між-

народних договорів про нерозповсюдження 
ядерної зброї, влада КНР не ставить свої під-
писи під такими важливими документами, 
як Договір про ліквідацію ракет середньої і 
малої дальності 1987 р. і Договір про заходи 
щодо подальшого скорочення і обмеження 
стратегічних наступальних озброєнь (СНВ- 
3) 2010 [2]. 
Варто зазначити, що в КНР також ак-

тивно розвивається система оцінки окремих 
громадян за різними параметрами – Система 
соціального кредиту, що впроваджена в 2014 
році, а її перший етап завершиться до 2020 
року. Окрім того, функції Системи соціально-
го кредиту в КНР виконує не держава, а при-
ватні компанії [3]. 
Таким чином, досвід КНР показує, що в 

Україні необхідно приділяти належну увагу 
логістичному забезпеченню державної без-
пеки України, а, отже, – дієво співпрацювати 
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з приватними компаніями і розвивати при-
ватне партнерство. Це надасть можливість 
ефективно використовувати бюджетні асиг-
нування у цій сфері. В тому числі здійсню-
вати комплекс заходів щодо вдосконалення 
системи професійної підготовки військовос-
лужбовців, розвитку структур управління 
людськими ресурсами та створення найсучас-
ніших засобів збройної боротьби.

Висновки
Виходячи з вищенаведеного огляду ком-

паративістики логістичного забезпечення 
держбезпеки України і КНР та використову-
ючи передовий досвід КНР у сфері оборони, 
слід забезпечити розвиток власного сучасно-
го оборонного виробництва, зважаючи на те, 
що на території України розташована ціла 
низка підприємств оборонно-промислового 
комплексу, які потенційно здатні забезпечу-
вати безперебійне виробництво оборонної 
продукції та реалізовувати державне оборон-
не замовлення. Для цього необхідно збіль-
шити фінансування на розвиток діяльності 
даних підприємств під контролем цивільних 
інститутів. Водночас важливим є постачання 
на ринок озброєння, спільного виробництва 
з КНР військової техніки та зміцнення між-
народних виробничих відносин в оборонній 
сфері. 
Особливої уваги заслуговує позитивний 

досвід КНР в тому, що він прагне забезпечи-
ти свою перевагу в космосі та в кібернетично-
му просторі. Усе це змушує КНР вживати від-
повідних заходів, що призводить до значних 
фінансових витрат. Також позитивним є і те, 
що керівництво збройних сил КНР постій-
но переглядає свої  підходи до формування 
стратегії забезпечення національної безпеки 

і військової стратегії, спрямованих на досяг-
нення успіху в локальних війнах в умовах 
інформатизації. Військово-політичне керів-
ництво КНР вважає, що військов і континген-
ти китайської армії мають бути нечисленні, 
об’єднані, багатофункціональні й ефективні. 
У КНР здійс  нюється також цілий комплекс 
заходів щодо вдосконалення системи про-
фесійної підготовки військовослужбовців, 
ро звитку структур управління людськими ре-
сурсами та створення найсучасніших засобів 
збройної боротьби. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто організацію логіс-

тичного забезпечення на прикладі Китайської 
Народної Республіки. На основі проведеного 
аналізу запропоновано шляхи удосконалення 
правового регулювання логістичного забезпе-
чення державної безпеки України.
Ключові слова: логістичне забезпечення, 

державна безпека України, озброєння, Китай-
ська Народна Республіка.

SUMMARY 
The article considers the organization of logis-

tic support on the example of the People’s Republic 
of China. On the basis of this analysis, ways of im-
proving the legal regulation of logistics support for 
state security of Ukraine are proposed.

Keywords: logistic support, state security of 
Ukraine, armament, People’s Republic of China.
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В статье, с учетом предыдущих публи-
каций автора, выделено и охарактеризовано 
этапы становления и развития бюджетного 
законодательства Украины. Уделено внима-
ние признакам, которые характеризируют 
каждый этап, присущим ему задачам, зарож-
дению определенных видов актов бюджетного 
законодательства, принципов и т.д.
Ключевые слова: бюджет, бюджетное 

законодательство, акты бюджетного зако-
нодательства, виды бюджетного законода-
тельства, принципы бюджетного законода-
тельства

Т.А. Латковська, А.О. Монаєнко, О.А. Му-
зика-Стефанчук, О.П. Орлюк, Н.Ю. При-
шва, Н.І. Хімічева та інші науковці. До пи-
тань бюджетного права зверталися: А. Ани-
симова, Н. Бердичевський, Е. Берендс, 
В. Бесчеревних, С. Іловайський, С. Котля-
ревський, В. Ледебєв, І. Озеров, М. Піс-
котін, Ю. Ровинський, М. Фрідман та інші 
вчені.
Оскільки у монографії «Бюджетне зако-

нодавство України: проблеми становлення 
та розвитку» [24, с. 6 – 60] та інших публіка-
ціях нами висвітлено питання історичних 
передумов формування бюджетного зако-
нодавства України, то у даній статті, з ура-
хуванням попередніх напрацювань, виді-
лимо і охарактеризуємо етапи становлення 
та розвитку бюджетного законодавства, з 
окресленням зародження його видів, прин-
ципів, ознак, завдань, складу. Це і є метою 
публікації.

Виклад основного матеріалу
Виникнення бюджету та необхідність 

встановлення чітких правил його скла-
дання, розгляду і затвердження, з метою 
повного обліку всіх доходів і витрат дер-
жави, задля її належного функціонування, 
виконання завдань і функцій та здійснен-
ня контролю за рухом коштів, призводить 
до формування бюджетного законодавства. 
Поява бюджету на початку 17 століття, 
свідчить про те, що у цей період бюджет-
не законодавство лише зароджується, його 
складає бюджет, як документ, який не за-

Актуальність теми та стан її 
дослідження

Бюджетне законодавство України про-
йшло довгий шлях становлення та розви-
тку. Акти бюджетного законодавства, що 
діяли на території України у відповідні пе-
ріоди, були різноманітними, приймалися 
різними суб’єктами, мали різну юридичну 
силу, завдання, оновлювалися залежно від 
розвитку бюджетних відносин. Бюджетне 
законодавство зароджувалося разом із ви-
никненням бюджету, у певні періоди було 
стабільним, іноді досить швидко розвива-
лося, удосконалювалося, було систематизо-
вано, а з часом кодифіковано. 
Проблемним питанням фінансового 

права, у тому числі і бюджетного, приділя-
ли увагу відомі представники науки фінан-
сового права О.Ю. Грачова, О.М. Горбуно-
ва, Л.К. Воронова, О.О. Дмитрик, М.В. Ка-
расьова, І.І. Кучеров, М.П. Кучерявенко, 
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тверджувався, мав примітивний інформа-
ційний характер, не існувало правил, які б 
визначали його форму та особливості фор-
мування. На початку 18 століття бюджет, 
як документ, мав дві складові – «Доходи» 
і «Витрати», але наявність у ньому слово-
сполучень «інші доходи», «різні витрати» 
свідчило про нормативну невизначеність 
як з дохідною так і видатковою частинами. 
У період становлення бюджетного законо-
давства (початок 17 століття до 1917 року ) 
Україна перебувала у складі Росії і, відпо-
відно, власного законодавства у сфері бю-
джету не мала. Але наявність у Конституції 
Пилипа Орлика (1710 р.) норм, що стосу-
валися бюджетної сфери, вказує на те, що 
вона належала до бюджетного законодав-
ства, хоча й не визначала форми бюджет-
них документів, особливості їх розробки 
та прийняття. Конституція Пилипа Орли-
ка – це акт матеріального бюджетного за-
конодавства, який закладав конституційні 
основи регулювання бюджетних відносин. 
Бюджет (кошторис) Запорізької Січі також 
умовно можливо віднести до бюджетного 
законодавства даного періоду. 
Можна констатувати, що на першому 

етапі розвитку бюджетного законодавства, 
тобто з початку 17 століття до 1810 року, 
бюджетного законодавства, як такого, у 
сучасному розумінні, не існувало, не було 
документів за якими складався, затверджу-
вався та виконувався бюджет, тобто було 
відсутнє процесуальне бюджетне законо-
давство, але існував сам бюджет, як акт ма-
теріального бюджетного законодавства, за-
вданням якого було акумулювання інфор-
мації про доходи і витрати держави. З 1711 
року до 1772 року розвиток бюджетного 
законодавства Російської імперії зупинив-
ся, бо навіть декілька років не складалися 
Державні розписи, а з 1772 року до 1810 
року воно розвивалося дуже повільно. 
На початку 19 століття, важливою 

складовою бюджетного законодавства стає 
«План фінансів» М.М.Сперанського [25, c. 
30 – 98], на основі якого почали видаватися 
відповідні документи, що регламентували 
порядок складання державного розпису 
доходів і видатків. Правила про складан-
ня, встановлення і виконання Державного 

розпису 1811 року – основний акт процесу-
ального бюджетного законодавства даного 
періоду, яким врегульовувався бюджетний 
процес на державному рівні, включно до 
бюджетної реформи 1862 року, яка озна-
менувалася прийняттям оновленого доку-
мента – Правил про складання, розгляд, 
затвердження і виконання державного 
розпису і фінансових кошторисів мініс-
терств і головних управлінь [23]. Із назви 
останнього документа зрозуміло, що він 
регламентував не лише складання, роз-
гляд, затвердження і виконання держав-
ного розпису, а й встановлював правила 
для формування фінансових кошторисів 
міністерств і головних управлінь, а також 
основні засади контролю бюджету і ко-
шторисів. Складовими бюджетного зако-
нодавства були і самі бюджети 1811, 1812, 
1815 – 1820 років, які вже встановлювали-
ся у законодавчому порядку (вносилися 
Міністром фінансів на затвердження до 
Державної Ради). Бюджети 1813 та 1814 
років розглядалися не Державною Радою, 
а таємним Комітетом фінансів, тому вони 
умовно є актами бюджетного законодав-
ства. Отже період з 1810 року до 1862 року 
слід вважати другим етапом розвитку бю-
джетного законодавства – активно форму-
ється процесуальне бюджетне законодав-
ство, основним завданням якого було чітко 
окреслити порядок складання і виконання 
бюджету. На цьому етапі сформувалися 
основні принципи, що покладені в основу 
сучасної бюджетної системи: щорічності 
складання бюджету, прийняття його в осо-
бливому порядку у формі саме закону, від-
повідності доходів видаткам, публічності. 
У даний період, документи, що стосували-
ся бюджетної сфери, у тому числі визна-
чали повноваження відповідних суб’єктів 
у бюджетному процесі, мали різні назви 
– укази, положення, правила, маніфести, 
розпорядження, закони, та ін.. – це можна 
пояснити наявністю великої кількості дер-
жавних органів чи установ, що здійснюва-
ли управління і відповідно наділені були 
повноваженнями щодо їх прийняття. Про 
цей період розвитку законодавства, у тому 
числі і бюджетного, Е.М.Берендтсь [1, с. 
101] писав, що існують основні і неосновні 
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закони, останні можуть бути змінені у зви-
чайному законодавчому порядку. 
Третій етап розвитку бюджетного зако-

нодавства починається з 1862 року (видан-
ня Правил 1862 року) і до 1917 року. У цей 
період сформувалося бюджетне законодав-
ство щодо форм кошторисів; зароджується 
місцеве бюджетне законодавство, яке ви-
значає порядок формування, розгляду і за-
твердження місцевих бюджетів (коштори-
сів), а отже і принцип поєднання інтересів 
держави і місцевих громад (земств, общин, 
тощо), а також і такий принцип бюджетно-
го законодавства як публічність; з видан-
ням «Высочайше утвержденных основных 
государственных законов Российской им-
перии» (1906 р.) бюджетне законодавство 
починає поділятися за юридичною силою 
на закони, з чітко визначеним порядком 
їх формування та підзаконні нормативні 
акти, зокрема постанови, інструкції, роз-
порядження, тощо; вибудовується ієрархія 
нормативних актів, що стосуються бюджет-
ної сфери, отже бюджетне законодавство 
набуває ознак системності. Завдання бю-
джетного законодавства на третьому ета-
пі його розвитку – визначити сутність бю-
джетної системи, яка була дворівневою, по-
рядок складання, розгляду, затвердження 
і виконання державного розпису, місцевих 
бюджетів і фінансових кошторисів мініс-
терств і головних управлінь. Кодифікова-
ним нормативним актом, в якому були на-
явні і норми щодо бюджетної сфери, а отже 
відносився до бюджетного законодавства 
до 1917 року, було Зведення законів Росій-
ської імперії.
Четвертий етап розвитку бюджетного 

законодавства розпочався з видання пер-
ших Декретів радянської влади у бюджет-
ній сфері після революції 1917 року і про-
довжувався до кінця 1922 року. Бюджет-
ні відносини на території України у цей 
період регулювалися як нормативними 
актами Російської Соціалістичної Федера-
тивної Радянської Республіки так і Укра-
їнської Народної Республіки. Бюджетне 
законодавство даного періоду складали 
як загальні нормативні акти, що містили 
норми, що регулювали бюджетні відно-
сини поряд з іншими (наприклад, Декрет 

«Про Вищу раду народного господарства», 
Конституція РСФРР 1918 року, І Універсал 
Української Центральної Ради, ІV Універ-
сал Української Центральної Ради, Кон-
ституція Української Народної Республіки, 
Конституція Української Соціалістичної 
Радянської Республіки), так і спеціальні, 
що стосувалися суто бюджетних відносин 
(наприклад, Правила складання, розгля-
ду і затвердження кошторисів на січень-
червень 1918 року), а також з’являються 
індивідуальні нормативні акти, які в осно-
вному стосуються формування кошторисів 
конкретних бюджетних установ (напри-
клад, націоналізованих і секвестрованих 
підприємств (постанова Ради народних 
комісарів «Про порядок розгляду кошто-
рисів націоналізованих і секвестрованих 
підприємств» від 31.03.1918 р.); націо-
налізованих підприємств (постанова Ви-
щої ради народного господарства «Про 
порядок складання кошторисів націона-
лізованих підприємств (Інструкція)» від 
25.11.1918 р.). Бюджетне законодавство 
на четвертому етапі розвитку, як матері-
альні норми так і процесуальні, було ди-
намічним (про це свідчить затвердження 
піврічних бюджетів); нестабільним, бо 
нормативні акти, що стосувалися бюджету 
(у тому числі і загальнодержавний і місце-
ві бюджети), бюджетного процесу прийма-
лися на певний період (наприклад, Пра-
вила складання, розгляду і затвердження 
кошторисів на січень-червень 1918 року), 
тобто мали чітко визначені часові межі 
дії; не відповідало такому принципу як 
оперативність, оскільки певні нормативні 
акти, якими вносилися зміни до чинних 
документів приймалися майже після за-
кінчення дії останніх (наприклад, Декрет 
Ради народних комісарів «Про бюджет на 
липень-грудень 1918 року» від 03.12.1918 
р. вносив зміни до Тимчасових правил 
про складання, розгляд, затвердження і 
виконання кошторисів державних установ 
і загального розпису державних доходів і 
видатків Російської Республіки на липень-
грудень 1918 року, у частині дії кредитів, 
які були затверджені у кошторисах і роз-
писі на липень-грудень 1918 року). Отже 
наявна обмеженість дії в часі як матеріаль-
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ного так і процесуального бюджетного за-
конодавства, яке поділялося на загально-
державне і місцеве.
Конституція РСФРР 1918 року, Консти-

туція УНР 1918 року, Конституція УСРР 
1919 року були важливими складовими 
бюджетного законодавства. Із змісту норм 
Конституції РСФРР 1918 року [12] (п. 86) слі-
дує, що місцеві ради мали складати півріч-
ні і річні кошториси доходів і витрат, щодо 
загальнодержавного бюджету, то термін на 
який він мав складатися не визначався – це 
і сприяло формуванню у подальшому саме 
піврічних загальнодержавних бюджетів. 
Отже у 1918 – 1919 роках недотримував-
ся принцип щорічності складання бюдже-
ту, нестабільною була і бюджетна система, 
оскільки місцеві бюджети спочатку були 
самостійними, далі у 1920 році об’єднані із 
державним, і лише у 1921 році відбулося 
їх роз’єднання. На відміну від Конституції 
РСФРР Конституцією УНР 1918 р. [16] та 
Конституцією УСРР 1919 року [13] закрі-
плюється принцип щорічності бюджету. 
Державні бюджети Української Народної 
Республіки та УСРР були актами бюджет-
ного законодавства. Але прийняття Росій-
ською Республікою піврічних бюджетів і 
нормативних актів, що регулювали їх при-
йняття вплинуло і на формування бюдже-
тів УНР та УСРР. У 1921 році у бюджетно-
му законодавстві (Декретом Всеросійського 
Центрального Виконавчого Комітету «Про 
заходи по впорядкуванню фінансового 
господарства» від 10.10.1921 р. [21]) впер-
ше на державному рівні закріплюється 
принцип імперативності норм, що озна-
чає обов’язковість виконання правил, що 
встановлені щодо складання кошторисів та 
здійснення видатків та застосування захо-
дів впливу за їх порушення, невиконання.
Новий етап у розвитку бюджетного за-

конодавства – п’ятий, розпочався з 1922 
року (укладення Договору про утворення 
СРСР від 30.12.1922 р.) і продовжувався 
до проголошення незалежності України 
(16.07.1991 р.). Актам бюджетного зако-
нодавства даного періоду приділяли увагу 
відомі представники фінансово-правової 
науки, висловлюючи свою думку стосов-
но них, зокрема В.І.Бесчеревних (називає 

Положення про місцеві фінанси 1926 року 
загальносоюзним бюджетним законом [2, 
с. 33]), Л.К.Воронова (констатувала, що За-
кон про державний бюджет займає голо-
вне місце серед бюджетноправових актів, 
має провідне значення в їх системі; прак-
тика правового регулювання бюджетних 
відносин у союзних республіках показує, 
що основний масив нормативних право-
застосовних актів у цій сфері прийнятий 
органами фінансово-кредитної системи 
[5, с. 68]), О.М.Горбунова (відмічала, що 
Конституцією СРСР 1977 року визначені 
основи бюджетних прав державної влади 
і управління СРСР і союзних республік, 
процедура прийняття бюджетного закону, 
яка відрізнялася від порядку прийняття 
інших законів [8, с. 24]), М.І.Піскотін (за-
значав, що Положення «Про бюджетні 
права Союзу РСР і союзних республік» від 
25.05.1927 р. і Положення про місцеві фі-
нанси від 25.04.1926 р. заклали міцні осно-
ви радянської бюджетної системи [22, с. 
18]), М.М.Ровинський (писав, що основне 
бюджетне законодавство СРСР відноситься 
до 1926-1927 років і дуже застаріле, а нове 
повинно надати союзним і автономним рес-
публікам досить широкі бюджетні права [9, 
с. 129 – 131]), Н.І.Хімічева (вказувала, що 
норми чинного бюджетного законодавства 
про порядок формування і виконання бю-
джету у період 1959 – 1962 роки характери-
зуються чіткістю і є значним кроком вперед 
порівняно з попереднім [26, с. 25]) та інші, 
з висновками яких варто погодитися. До-
говір про утворення СРСР від 30.12.1922 
р. [11]) був важливим нормативним актом, 
що стосувався, у тому числі і бюджетної 
сфери, та поштовхом для оновлення від-
повідного законодавства союзної держави 
і союзних республік, у тому числі і консти-
туцій. Найбільш неврегульованим у 1922 
році залишалося питання формування міс-
цевих бюджетів. Відсутність загальносоюз-
ного (загальнодержавного) нормативного 
акта, який би стосувався місцевих фінансів, 
спонукала союзні республіки, у тому числі 
і УСРР, до окреслення у республіканських 
актах бюджетного законодавства особли-
востей річних кошторисів місцевих доходів 
і видатків, а також порядку їх складання, 
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розгляду і затвердження. Загальносоюз-
не законодавство щодо місцевих фінансів 
формується з 1923 року: 12.11.1923 р. за-
тверджується Тимчасове положення про 
місцеві фінанси [6], що діяло менше року; 
29.10.1924 р. затверджується у новій ре-
дакції Тимчасове положення про місце-
ві фінанси [7], було чинним лише півтора 
року; 25.04.1926 р. затверджується нове 
Положення про місцеві фінанси, до якого 
періодично, включно до 1935 року, вно-
силися зміни і доповнення, і яке діяло на 
всій території СРСР, містило як матеріаль-
ні так і процесуальні норми, було чинним 
до 24 серпня 1960 року. Отже до серед-
ини 20 століття сформувалося спеціальне, 
загальносоюзне бюджетне законодавство 
щодо місцевих фінансів на підставі якого 
24.11.1926 р. постановою четвертої сесії 
ВУЦВК приймається «Устава про місцеві 
фінанси УСРР» [17, c. 29] – акт республікан-
ського бюджетного законодавства.
У період існування СРСР на територію 

України поширювалося бюджетне законо-
давство як СРСР так і УСРР (у подальшому 
УРСР), останнє приймалося, в основному, 
після врегулювання відповідних відносин 
загальносоюзним. Нестабільними були не 
лише спеціальні нормативні акти бюджет-
ного законодавства, а й загальні, які ви-
значали конституційні основи бюджетних 
відносин. За період існування СРСР було 
прийнято три Конституції 1924, 1936 та 
1977 років, що окреслювали основні питан-
ня, які стосувалися бюджетної сфери, міс-
тили матеріальні норми, не визначали по-
рядку складання, розгляду, затвердження 
і виконання бюджетів як СРСР так і УСРР 
(УРСР). Їх положення конкретизувалися у 
інших актах бюджетного законодавства, як 
загальносоюзних так і республіканських. 
На розвиток конституційних норм СРСР 
приймаються і Конституції УСРР (УРСР): 
15.05.1929 р. [3, c. 291] (наявний розділ 
«Про бюджет Української СРР», зміст яко-
го підтверджував значимість бюджетного 
законодавства СРСР і те, що бюджетне за-
конодавство УСРР не повинно йому супер-
ечити); 30.01.1937 р. [14] (містила окремий 
розділ 8 «Бюджет Української Радянської 
Соціалістичної Республіки», у якому закрі-

плювався принцип публічності державного 
бюджету УРСР та звіту про його виконан-
ня); 20.04.1978 р. [15] (на відміну від по-
переднього Основного закону, норма про 
необхідність публікації державного бюдже-
ту містилася не у спеціальному розділі, що 
стосувався бюджету, а у розділі, який визна-
чав повноваження Верховної Ради УРСР, 
де йшлося про публікацію всіх законів).
Важливим актом спеціального бюджет-

ного законодавства, що визначав порядок 
складання, розгляду, затвердження і ви-
конання єдиного державного бюджету 
СРСР, детально регламентувала порядок 
виконання бюджетів, тощо була постанова 
«Про бюджетні права Союзу РСР і союз-
них республік, що входять до його складу» 
від 29.10.1924 р. [19]. 25.05.1927 року при-
ймається нове Положення про бюджетні 
права Союзу РСР і союзних республік, що 
мало важливе значення для розвитку спе-
ціального матеріального і процесуального 
бюджетного законодавства УСРР, гаран-
туючи самостійність у складанні власного 
бюджету і діяло до прийняття 30.10.1959 
року Закону СРСР «Про бюджетні права 
Союзу і союзних республік» [18]. Союзні 
республіки мали право формувати власну 
нормативну базу у сфері бюджету, у тому 
числі і право видавати документи, що сто-
суються бюджетних прав автономних рес-
публік і місцевих рад. Враховуючи необ-
хідність визначення процесу формування 
Державного бюджету і місцевих бюджетів 
УРСР, 30.06.1960 року приймається Закон 
УРСР «Про бюджетні права Української 
РСР і місцевих Рад депутатів трудящих» 
[20]. В основному, спеціальні норматив-
ні акти, що стосуються бюджетних питань 
СРСР, УСРР приймалися у 1922-1932 роках 
і були чинними до 50-60 років 20 століття, 
певні застарілі норми оновлювалися, але 
дуже повільно. З прийняттям у 1959 році 
Закону «Про бюджетні права Союзу РСР і 
союзних республік», який був чинним по-
над 25 років, втратили чинність інші спе-
ціальні акти бюджетного законодавства, 
відбулася його систематизація, бо як пише 
В.В.Бесчеревних [2, c. 35 – 36] – цей доку-
мент з одного боку, об’єднав (кодифікував) 
всі життєво необхідні правові норми, ви-
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дані до його прийняття, узагальнив і за-
конодавство, урегулював ряд питань, які 
ще не були остаточно вирішені, а з іншого 
боку, законодавчо закріпив бюджетні пра-
ва союзних республік, суттєво розширені за 
останні роки. Отже, бюджетне законодав-
ство періоду СРСР: складалося з конститу-
цій, інших законів, підзаконних норматив-
них актів, законів про державний бюджет 
СРСР і УРСР, рішень про місцеві бюджети; 
поділялося на загальносоюзне (загально-
державне), республіканське (державне), 
місцеве та загальне і спеціальне; характе-
ризується такими ознаками як цілісність, 
бо була вибудувана чітка система норматив-
них актів, що стосувалися бюджетної сфери 
і містили як матеріальні так і процесуальні 
норми (законодавство УСРС не повинно 
було суперечити законодавству СРСР і при-
ймалося на його основі) та динамічність, 
бо часто змінювалися навіть основні нор-
мативні акти; побудовано за принципами 
публічності, пріоритету загальносоюзного 
(загальнодержавного) законодавства над 
республіканським (державним); мало такі 
завдання як визначення особливостей бю-
джетного устрою і бюджетного процесу, 
повноважень СРСР і союзних республік у 
бюджетній сфері. Принципи публічності 
та єдності правової бази СРСР і союзних 
республік при регулюванні бюджетних 
відносин можна віднести до принципів на 
яких будувалося бюджетне законодавство у 
період існування СРСР. Його дія в просто-
рі поширювалася на всю територію СРСР 
та на територію союзної республіки, якщо 
нормативні акти видавалися їх державни-
ми органами, наприклад УСРР (УРСР).
Першим загальним актом бюджетного 

законодавства України, як незалежної дер-
жави була Декларація про державний су-
веренітет України [10], але зміст окремих її 
норм щодо бюджетної сфери був незрозумі-
лим. Хоч у ній і закріплювалася норма щодо 
існування Державного бюджету та місце-
вих бюджетів, які були актами бюджетного 
законодавства, але не визначалися джере-
ла формування Державного бюджету. Бю-
джетне законодавство, починаючи з мо-
менту проголошення незалежності Украї-
ни і до 2001 року, складалося із Конституції 

України, Закону України «Про бюджетну 
систему України» (втратив чинність після 
прийняття у 2001 році Бюджетного кодек-
су України), Закону про республіканський 
бюджет Української РСР на 1991 рік (а з 
1992 року Законів про Державний бюджет 
України на відповідний рік) та рішення 
про місцеві бюджети (з 1995 року і рішення 
про республіканський бюджет Автономної 
республіки Крим), та підзаконних норма-
тивних актів, що видавалися Верховною 
Радою України, Кабінетом Міністрів Укра-
їни, Президентом України, Міністерством 
фінансів України, органами Автономної 
Республіки Крим, місцевими державними 
адміністраціями, органами місцевого само-
врядування. Отже, період з моменту про-
голошення незалежності України і до при-
йняття Бюджетного кодексу України 2001 
року – шостий етап у розвитку бюджетного 
законодавства України, основними завдан-
нями якого було: нормативне врегулюван-
ня бюджетного процесу, тобто створення 
процесуальних норм, забезпечення напо-
внення бюджету, обмеження бюджетних 
видатків й ефективність використання бю-
джетних коштів. 
З прийняттям Бюджетного кодексу 

України [4] – сьомий етап розвитку бюджет-
ного законодавства, бюджетне законодав-
ство стало кодифікованим, набуло завер-
шеного характеру, отже його характерною 
ознакою є цілісність, його склад вперше 
чітко визначався у статті 4 даного норма-
тивного акту. Розвиток отримали і принци-
пи бюджетного законодавства: поєднання 
інтересів держави і місцевого самовряду-
вання, єдності правової бази, імператив-
ності (які можна виділити із аналізу норм 
Закону України «Про бюджетну систему 
України» та Бюджетного кодексу Украї-
ни); пріоритету норм Бюджетного кодексу 
України, Конституції України і закону про 
Державний бюджет України, публічності 
та інші (що опосередковано відображені у 
Бюджетному кодексі України).

Висновки
Бюджетне законодавство України має 

сім етапів становлення та розвитку: пер-
ший – з початку 17 століття до 1810 року; 
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другий – з 1810 року до 1862 року; третій – 
з 1861 року до 1917 року; четвертий – з ви-
дання перших Декретів радянської влади 
у бюджетній сфері 1917 року до утворення 
СРСР, тобто до 1922 року; п’ятий – період 
СРСР; шостий – з моменту проголошення 
незалежності України і до прийняття Бю-
джетного кодексу України 2001 року; сьо-
мий – з 2001 року і до сьогодні. Із викла-
деного вище можна зробити висновок про 
те, що кожен виділений нами етап його 
становлення та розвитку має певні ознаки, 
характеризується властивими йому завдан-
нями, зародженням, наявністю відповід-
них видів актів бюджетного законодавства, 
принципів, тощо.
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Halyna Andrushchenko
Stages of formation and development of 

budgetary legislation of Ukraine

The budget legislation of Ukraine has un-
dergone seven stages of formation and devel-
opment. The fi rst - from the beginning of the 

17th century to 1810: the budget law, as such, 
in the modern sense, did not exist, there was 
no procedural budget legislation, but there 
was the budget itself, as an act of material bud-
get legislation, whose task was to accumulate 
information on income and expenditure of the 
state . The second stage of the development 
of budget legislation - from 1810 to 1862: the 
procedural budget legislation is being formed; 
formed the basic principles that underlie the 
modern budget system; documents related to 
the budget sphere had different names. At the 
third stage of development of budget legisla-
tion (from 1862 till 1917): regulations on the 
forms of estimates are adopted; emerging lo-
cal budget law, the principle of combining the 
interests of the state and local communities, as 
well as the principle of publicity; a hierarchy of 
normative acts is built up, that is, the budget 
law acquires the signs of systemicity; it’s task 
is to determine the essence of the budget sys-
tem and budget process. After the revolution 
of 1917, the fourth stage of the development 
of budget legislation began, which lasted until 
the end of 1922. Budget relations in the terri-
tory of Ukraine in this period were regulated 
as normative acts of the RSFSR and UNR, in 
the future and the Ukrainian SSR. Budget 
legislation of this period: it consisted both of 
general normative acts and special ones; there 
are also individual regulations; was dynamic 
and unstable; few clearly defi ned time limits; 
did not meet such a principle as effi ciency; di-
vided into national and local; fi rst secured the 
principle of imperative; laid the constitutional 
basis for the legal regulation of budgetary re-
lations both at the level of the RSFSR and the 
UNR, in the future, the Ukrainian SSR; ful-
fi lled the task - refl ection of changes that took 
place in the budget sphere, in connection with 
the economic unbalance and outline features 
of the budget process on the State painting, 
estimates, etc. The new stage in the develop-
ment of budget legislation - the fi fth, began 
in 1922 (the conclusion of the Treaty on the 
Formation of the USSR) and continued until 
the proclamation of Ukraine’s independence. 
Budget legislation of the period of the USSR: 
consisted of constitutions, other laws, by-laws, 
laws on the state budget of the USSR and the 
USSR (USSR); was divided into the all-union 
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(national), republican (state), local and gen-
eral and special; characterized by such fea-
tures as integrity and dynamism; is built on 
the principles of publicity, the priority of the 
all-union (national) legislation over the repub-
lican (state); there was few such tasks as the 
defi nition of the features of the budget sys-
tem and the budget process, the powers of the 
USSR and the Union republics in the budget-
ary sphere. The period since the declaration 
of Ukraine’s independence and the adoption 
of the Budget Code of Ukraine in 2001 was 
the sixth stage in the development of the bud-
get legislation of Ukraine, the main tasks of 
which were: normative regulation of the bud-

АНОТАЦІЯ 
У статті, з урахуванням попередніх публі-

кацій автора, виділено та охарактеризовано 
етапи становлення та розвитку бюджетного 
законодавства України. Приділено увагу озна-
кам, які характеризують кожен етап, влас-
тивим йому завданням, зародженню відповід-
них видів актів бюджетного законодавства, 
принципів, тощо.
Ключові слова: бюджет, бюджетне зако-

нодавство, акти бюджетного законодавства, 
завдання бюджетного законодавства, види 
бюджетного законодавства, принципи бю-
джетного законодавства.

SUMMARY 
The article considers the organization of logis-

tic support on the example of the People’s Republic 
of China. On the basis of this analysis, ways of im-
proving the legal regulation of logistics support for 
state security of Ukraine are proposed.

Keywords: logistic support, state security of 
Ukraine, armament, People’s Republic of China.

get process, ensuring budget fi lling, limiting 
budgetary expenditures and the effi ciency of 
using budget funds. With the adoption of the 
Budget Code of Ukraine, the seventh stage of 
the development of fi scal legislation began, 
which continues to this day, during this peri-
od, the fi scal legislation has become complet-
ed, therefore its integral character is its origin, 
the fi rst time it was clearly defi ned in Article 4 
of the Budget Code of Ukraine. Development 
of the principles of budget legislation was also 
achieved: the combination of interests of the 
state and local self-government, the unity 
of the legal framework, the imperative, the 
priority of the norms of the Budget Code of 
Ukraine, the Constitution of Ukraine and the 
law on the State Budget of Ukraine, publicity, 
and others.

Key words: budget, budget legislation, acts of 
budget legislation, tasks of budget legislation, types 
of budget legislation, principles of budget legislation
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ÃÅÍÄÅÐÍÎ¯ Ð²ÂÍÎÑÒ²: ÒÅÎÐ²ß ÒÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ»1

 ÁÀËÈÍÑÜÊÀ Î.Ì. - ïðîðåêòîð Ëüâ³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ, äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð

1Відповідно до ст. 24 Конституції Укра-
їни громадяни мають рівні конституційні 
права і свободи та є рівними перед законом, 
однак, як свідчить вітчизняна практика, в 
реаліях відбувається далеко не завжди саме 
так. Зокрема, нині в нашій державі, окрім 
викорінення інших видів нерівності людей, 
особливого значення набуває встановлення 
та гарантування рівності прав і свобод жі-
нок і чоловіків, тобто забезпечення принци-
пу гендерної рівності. Масштабні модерніза-
ційні заходи, що відбуваються в України в 
контексті євроінтеграції охопили фактично 
всі сфери суспільного життя. Також інститу-
ти громадянське суспільство разом з орга-
нами державної влади системно вживають 
різних заходів щодо підвищення ефектив-
ності механізму забезпечення принципу 
гендерної рівності, однак, як і будь-яке інше 
суспільне явище, досліджувана тематика по-
требує фундаментального наукового супро-
воду.
В аспекті вказаного значний науковий 

інтерес викликає підготовлене І.О. Грицай 
монографічне дослідження «Механізм за-
безпечення принципу гендерної рівності: 
теорія та практика». Ця робота стала однією 
із перших спроб комплексного вивчення ак-
туальних питань принципу гендерної рівно-
сті та механізму його забезпечення в межах 
науки теорії держави і права. У роботі засто-
совано сучасні методи наукового пізнання, 

1 Грицай І.О. Механізм забезпечення принципу 
гендерної рівності: теорія та практика: монографія. 
Київ: Хай-Тек Прес, 2018. 560 с.

проте основною дослідження виступив саме 
міждисциплінарний підхід. Особливого зна-
чення монографія набуває через свій при-
кладний характер.
Структура та зміст рецензованої моно-

графії повною мірою відповідають поставле-
ним у ній завданням наукового досліджен-
ня, й дозволили автору належним чином об-
ґрунтувати свої наукові положення, висно-
вки та рекомендації. 
Монографія складається із чотирьох 

структурно-логічних взаємопов’язаних 
розділів. У розділі 1 «Принцип гендер-
ної рівності: теоретичні та методологіч-
ні аспекти» розкрито поняття, сутність та 
взаємозв’язок із суміжними категоріями 
принципу гендерної рівності; проаналізо-
вано наукові дослідження у сфері принци-
пу гендерної рівності; акцентовано увагу на 
методології дослідження принципу гендер-
ної рівності.
Окрім низки наукових положень, які ха-

рактеризуються новизною, на увагу заслу-
говує позиція вченого про те, що принцип 
гендерної рівності передбачений реалізу-
вати першочергово методологічну функцію 
– надавати засоби та способи ефективної 
реалізації прав людини. Принцип гендер-
ної рівності взаємозалежний з іншими фун-
даментальними принципами права – прин-
ципом верховенства права, принципом за-
конності та іншими, – які лише в сукупності 
здатні належним чином викорінити в укра-
їнському суспільстві дисбаланс у правах, 
можливостях та обов’язках жінок і чоловіків 



176ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 3, 2018

Ðåöåíç³¿, êîìåíòàð³

та встановити гендерний паритет. Принцип 
гендерної рівності є складним системним 
суспільним явищем, в основі якого лежать 
правові, політичні, соціальні, економічні, 
етнічні, культурологічні й інші чинники, 
наголошує автор. Розкриваючи юридичну 
природу феномену гендеру, науковцем від-
значено про аксіологічну, онтологічну та 
гносеологічну основи принципу гендерної 
рівності.
У Розділі 2 «Загальнотеоретична харак-

теристика механізму забезпечення прин-
ципу гендерної рівності та його елементів» 
розглянуто поняття, елементи та загальну 
характеристику механізму забезпечення 
принципу гендерної рівності; проаналізова-
но нормативно-правову складову механізму 
забезпечення принципу гендерної рівності 
в Україні; здійснено теоретико-правовий 
аналіз інституційної (організаційно-пра-
вової) складової механізму забезпечення 
принципу гендерної рівності.
Автором справедливо визначено, що ме-

ханізм забезпечення принципу гендерної 
рівності є складовою комплексного механіз-
му забезпечення прав і свобод людини. На-
уковцем підкреслено, що механізм забезпе-
чення принципу гендерної рівності – склад-
на, структурована, динамічна, комплексна 
система, що через нормативно-правову та 
інституційну (організаційно-правову) скла-
дові систематично забезпечує і впроваджує 
у всі сфери суспільного життя принцип ген-
дерної рівності. До ознак механізму забезпе-
чення принципу гендерної рівності автором 
віднесено: 1) правова регламентованість; 
2) системність, логічність і функціональний 
зміст; 3) динамізм і стабільність; 4) цілеспря-
мованість; 5) цілісність; 6) гарантованість; 
7) постійний характер і ефективність. 
У розділі 3 «Діяльність органів держав-

ної влади у сфері забезпечення реалізації 
принципу гендерної рівності» монографії 
досліджено еволюцію, поняття, шляхи під-
вищення ефективності гендерної політики 
в Україні; розкрито питання забезпечення 
принципу гендерної рівності в парламенті; 
опрацьовані теоретичні та прикладні заса-
ди принципу гендерної рівності у діяльнос-
ті збройних сил; проаналізовано гендерне 
бюджетування та гендерну експертизу у ме-

ханізмі забезпечення принципу гендерної 
рівності.
Важливістю відзначається висновок ав-

тора відносно недосконалості процедури 
здійснення гендерно-правової експертизи. 
Зважаючи на це, науковцем запропоновано 
внести зміни у частину 2 статті 3 Інструкції 
з проведення гендерно-правової експертиз, 
затвердженої наказом Міністерства юстиції 
України «Деякі питання проведення ґендер-
но-правової експертизи» від 12 травня 2006 
р. №42/5, доповнивши її наступним змістом: 
«Гендерно-правова експертиза проводиться 
поетапно: 1) перший етап – співвідношення 
положень проекту нормативно-правового 
акту з національним, міжнародним законо-
давством, яке регулює питання, пов’язані 
з принципом забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків та зі складо-
вими частинами принципу гендерної рівно-
сті (рівними правами, обов’язками, можли-
востями, рівними партнерськими відноси-
нами); 2) другий етап – проведення гендер-
ного аналізу (визначення сфери соціальних 
відносин, які будуть регулюватись вказаним 
проектом нормативно-правового акту; ви-
значення гендерно-соціального прогресу 
(за умови прийняття проекту нормативно-
правового акту); 3) третій етап – підготов-
ка та складання висновку за результатами 
проведеної експертизи; 4) четвертий етап – 
здійснення моніторингу нормативно-право-
вого акту (у разі позитивного висновку екс-
перту та прийняття нормативно-правового 
акту. Інтеграція авторського підходу у на-
ціональне законодавство значно підвищить 
ефективність гендерної експертизи.
У розділі 4 «Практика забезпечення реа-

лізації принципу гендерної рівності: вітчиз-
няний та зарубіжний досвід» розглянуто 
питання забезпечення принципу гендерної 
рівності у сфері місцевого самоврядування; 
розкрито діяльність громадських органі-
зацій у сфері забезпечення принципу ген-
дерної рівності; проаналізовано практику 
Європейського суду з прав людини у сфері 
забезпечення принципу гендерної рівності.
Так, комплексний аналіз вченим ролі 

громадських організацій у сфері забезпе-
чення принципу гендерної рівності дозво-
лив виокремити їх науково обґрунтовану 
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класифікацію за наступними критеріями: 
за сферою діяльності (правозахисні, освіт-
ні та ін.); за статусом чи територією діяль-
ності (місцеві, регіональні, всеукраїнські та 
міжнародні); за кількістю членів (масові та 
звичайні); залежно від мети створення та ді-
яльності (забезпечення гендерної рівності, 
попередження насильства за ознакою статі, 
попередження насильства в сім’ї та ін.) та 
ін. Питання про класифікацію громадських 
організацій у сфері забезпечення принципу 
гендерної рівності багато в чому визначає 
вирішення завдань їх подальшого вивчен-
ня, аналізу механізму їх діяльності, також це 
важливо для успішного розгляду шляхів їх 
подальшого розвитку і вдосконалення.
До того ж, важливим є висновок вченого 

про те, що громадські організації у контексті 
забезпечення реалізації принципу гендер-
ної рівності можуть впливати на державну 
політику таким чином: безпосередній вплив 
– розв’язання актуальних проблемних пи-
тань щодо реалізації принципу гендерної 
рівності, які не можуть бути вирішені ор-
ганами державної влади та місцевого само-
врядування; консультативний – громадські 
організації, направляючи політику органів 
державної влади та місцевого самовряду-
вання в необхідне русло шукають шляхи 
представлення інтересів та проблем реаліза-
ції принципу гендерної рівності через пере-

говори з владними структурами – адвокасі; 
інноваційний – розробка нових шляхів ви-
рішення проблем забезпечення принципу 
гендерної рівності та їх безпосередня де-
монстрація; наглядовий – контроль за вико-
нанням державної політики відповідно до 
чинного законодавства, що регулює питан-
ня забезпечення принципу гендерної рівно-
сті.
Таким чином, рецензованій монографії 

І.О. Грицай «Механізм забезпечення прин-
ципу гендерної рівності: теорія та практи-
ка», цілком характерна наукова новизна та 
практична значимість положень та висно-
вків, сформульованих у дослідженні. Кри-
тично переосмислені та систематизовані ідеї 
й погляди науковців, що здійснювали дослі-
дження у цьому напрямі, логічний та послі-
довний порядок подачі матеріалу дозволив 
автору створити переконливу систему аргу-
ментації та максимально всебічно висвітли-
ти різні сторони проблематики принципу 
гендерної рівності та механізму його забез-
печення. Саме це надає підстави рекомен-
дувати монографію в якості корисних на-
уково-навчальних матеріалів для здобувачів 
вищої освіти, викладачів, науковців, органів 
публічної влади, громадських організації, 
усіх, хто цікавиться проблематикою прин-
ципу гендерної рівності та механізму його 
забезпечення.
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його адміністративно-правового забезпечен-
ня, зокрема, характеристика нормативної 
моделі розвитку ресурсного потенціалу вод-
ного транспорту. Наводиться понятійний та 
теоретико-методологічний інструментарій, 
що використовується в дослідженні, теорети-
ко-методологічні засади вдосконалення адмі-
ністративно-правового забезпечення функ-
ціонування і розвитку водного транспорту. 
Пропонується розробка цільової комплек-
сної програми вдосконалення адміністратив-
но-правового забезпечення розвитку ресурс-
ного потенціалу водного транспорту. Викла-
дено авторські напрацювання щодо створен-
ня теоретичних засад для вирішення низки 
завдань цієї програми.
Актуальність дослідження обраної 

Є.М. Клюєвою теми дослідження не викли-
кає сумнівів. Відомо, що транспорт є однією 
з найважливіших галузей суспільного ви-
робництва, яка має задовольняти потреби у 
просторовому переміщенні людей та товарів, 
а також потреб оборони держави. Метою пу-
блічного адміністрування в галузі транспор-
ту є своєчасне, повне і якісне задоволення 
зазначених потреб у перевезеннях, захист 
прав учасників відповідних відносин, інших 
осіб під час транспортного обслуговування, 
забезпечення безпечного функціонування 
транспорту, додержання необхідних темпів 
і пропорцій та ін. За розрахунками Мінінф-
раструктури, відновлення одного робочого 
місця в галузі суднобудування створює біля 
восьми робочих місць у суміжних галузях 
економіки.
В Україні діє єдина транспортна систе-

ма. Вона повинна відповідати потребам на-
селення, вимогам суспільного виробництва 

1Монографія, що рецензується, присвя-
чена теоретичним засадам вдосконалення 
адміністративно-правового забезпечення 
ресурсного потенціалу водного транспорту 
України.
У роботі досліджується історія створен-

ня та розвитку водного транспорту Украї-
ни, еволюції адміністративного управління 
галуззю. Розкривається поняття ресурсно-
го потенціалу водного транспорту, сутність, 
склад та дається характеристика складових 

1 Клюєва Є.М. Теоретичні засади вдосконалення ад-
міністративно-правового забезпечення ресурсного по-
тенціалу водного транспорту України : Монографія / 
Є.М. Клюєва – Чернігів: Десна Поліграф, 2018. – 400 с.
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і національної безпеки, мати розгалужену 
інфраструктуру, забезпечувати зовнішньо-
економічні зв’язки країни. Єдину транспорт-
ну систему становлять: транспорт загально-
го користування, трубопровідний, автомо-
більний, залізничний, повітряний та водний 
(морський і річковий). Морський і річковий 
транспорт є важливою складовою народно-
господарського комплексу, однією з провід-
них галузей народного господарства Укра-
їни, від ефективної роботи якої залежать, 
практично всі сфери виробництва та добро-
бут людей. Діяльність водного транспорту 
регулюється системою норм, що включають 
як адміністративно-правові, так і норми пра-
ва іншої галузевої належності відповідних 
відносин (цивільно-правові, земельні, трудо-
ві, фінансові тощо). 
З переходом до ринкових відносин, вдо-

сконаленням структури та нормативної бази 
діяльності центральних органів виконавчої 
влади дещо модифіковано і об’єкт адміні-
стративного регулювання. Місією Міністер-
ства інфраструктури є формування та реалі-
зація державної політики у всіх сферах тран-
спорту, у тому числі морського і річкового, 
забезпечення безпеки руху, навігаційно-гід-
рографічного забезпечення судноплавства, 
торговельного мореплавства та ін. У рамках 
цієї місії 30 травня 2018 р. Кабінет Міністрів 
України затвердив розроблену Міністер-
ством інфраструктури Національну тран-
спортну стратегію країни на період до 2030 
року, яка визначає пріоритети розвитку га-
лузі. Дана стратегія є основним документом, 
що регулює розвиток транспортної сфери 
України. Решта підзаконних документів, що 
стосуються транспортної галузі, повинна від-
повідати положенням даного документа.
У той же час з позицій адміністративно-

правової теорії тема розвитку водного тран-
спорту висвітлено недостатньо повно. Тео-
ретичні основи управління підприємствами 
досліджено в наукових працях вітчизняних і 
зарубіжних вчених, а саме: В.Б. Авер’янова, 
Дж. Аргенті, Г. Атаманчука, О.М. Бандур-
ка, Д.М. Бахрака, Ю.П. Битяка, С.Г. Бєля-
єва, І.Л. Бородіна, І.О. Бланка, У. Бівера, 
Є. Брігхема, І.П. Голосніченка, О.П. Градова, 
В.Г. Гриценка, В.Л. Грохольского, А.Г. Гряз-
нової, С.В. Діденка, П.Ф. Друкера, В.О. Заро-

сила, С.М. Ілляшенка, О.М. Кібіка, Л.В. Кова-
ля, Ю.З. Драпайла, В.П. Колпакова, А.Т. Ком-
зюка, В.І. Кошкіна, О.В. Кузьменко, Р.О. Куй-
біди, М.Н. Курка, В. Малиновського, Г. Минц-
берг, О.А. Музика-Стефанчук, О.П. Подцер-
ковного, В.П. Портера, Джоэла Г. Сигела, 
А.О. Селіванова, Р. Таффлера, А.А. Томпсона, 
Ю.А. Тихомирова, Н.М. Тюріної, Д.А. Уткіна, 
Г. Фандель, В.С. Цимбалюка та інших. 
Адміністративно-правове регулювання 

діяльності морського та річкового транспор-
ту можна віднести до базового регулювання, 
оскільки основні закони у цій галузі є за сво-
єю природою адміністративно-правовими 
актами. 
У монографії зазначається, що адміні-

стративно-правове регулювання опосеред-
ковує управлінські відносини між юридич-
ними особами, що знаходяться у підпоряд-
куванні одне одному. Керівний орган у цьо-
му разі здійснює публічне адміністрування. 
Публічне адміністрування у сфері водного 
транспорту регулюється законами, кодекса-
ми, статутами, постановами, положеннями 
про транспорт у цілому та окремі його види. 
Організаційно-правові, економічні засади ді-
яльності транспорту визначаються Законом 
України «Про транспорт» від 10 листопада 
1994 р., Законом України від 17 травня 2012 
р. «Про морські порти України», Кодексом 
торгівельного мореплавства, Водним кодек-
сом України та рядом інших нормативно-
правовим актів. 
Функціонування водного транспорту ви-

значається, крім актів спеціального законо-
давства, певними нормами актів загального 
характеру, таких як Цивільний, Господар-
ський, Бюджетний Податковий, Земельний 
кодекси України,  Закони України «Про охо-
рону навколишнього природного середови-
ща», «Про концесії» тощо. 
Окрему позицію у складі зазначених пра-

вових актів займають програмні документи. 
До таких документів слід віднести Національ-
ну транспортну стратегію країни на період до 
2030 року, затверджену Кабміном 30 травня 
2018р. Ця стратегія визначає пріоритети роз-
витку галузі і є основним документом, що ре-
гулює розвиток транспортної сфери України. 
Решта документів органів виконавчої влади, 
що стосуються транспортної галузі, повинна 
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відповідати положенням даного документа, 
забезпечувати його реалізацію.
До складу правового забезпечення діяль-

ності водного транспорту входять міжнарод-
но-правові акти, міжнародні договори, поло-
ження яких імплементуються (мають імпле-
ментуватися) у чинне адміністративне зако-
нодавство. Імплементацією, як відомо, є фак-
тична реалізація міжнародних зобов’язань 
на внутрішньодержавному рівні, здійсню-
вана шляхом трансформації міжнародно-
правових норм у національні законодавчі 
та підзаконні акти в галузі того чи іншого (у 
даному випадку - адміністративного) права 
України. Отже, норма міжнародного права 
зберігає свій статус, але її змісту надається й 
статус норми національного права. Це зазна-
чено у ст. 9 Конституції України 1996 року, 
котра проголошує, що чинні міжнародні до-
говори, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою, є частиною національно-
го законодавства України. Ідеться про імпле-
ментацію міжнародної норми за допомогою 
національного права України відповідної 
галузі, тобто відбувається пряма рецепція 
(один із способів трансформації), коли норма 
міжнародного права без змін запозичується 
національним законодавством.
Авторка монографії слушно зазначає, що 

саме завдяки цьому механізму – трансформа-
ції положень міжнародних договорів у націо-
нальне законодавство, ми можемо відносити 
відповідні положення до конкретної галузі 
останнього (національного законодавства). 
Щодо водного транспорту, то це, як доводить-
ся в роботі – галузі публічного і, перш за все, 
адміністративного права, адміністративно-
правове забезпечення водного транспорту. 
У роботі розглядаються історія створення 

та розвитку водного транспорту України та 
адміністративного управління ним, сутність 
і характеристика адміністративно-правового 
забезпечення ресурсного потенціалу водного 
транспорту, понятійний та методологічний 
інструментарій, що використовується в до-
слідженні, а також програмно-цільові методи 
у вдосконаленні адміністративно-правового 
забезпечення ресурсного потенціалу водного 
транспорту України. 
Важливими результатами дослідження 

є те, що в роботі достатньо чітко окреслено 

відповідні суспільні відносини, що підляга-
ють адміністративно-правовому регулюван-
ню. Це відносини, що пов’язані з розвитком 
ресурсного потенціал водного транспор-
ту України. У монографії зроблено спробу 
окреслити деякі складові цього потенціалу. 
Наголошується, що актуальною проблемою, 
яка постає стоїть перед водним транспортом 
України, є не тільки відновлення ресурсного 
потенціалу, що було досягнуто за часів СРСР, 
відновлення також і колишнього пріоритет-
ного статусу потенціал у водного транспорту 
в рамках національної економіки, а й завою-
вання міцних конкурентних позицій на сві-
товому ринку транспортних перевезень.
Для реалізації всього потенціалу вну-

трішніх водних шляхів України, стверджує 
авторка монографії, потрібно розробити ад-
міністративно-правове забезпечення в рам-
ках комплексної реформи водного транспор-
ту, приділивши особливу увагу річковому 
транспорту. створити сприятливий адміні-
стративний та податковий клімат для галузі 
судноплавства. Це дозволить вивести на якіс-
но новий рівень торгові шляхи з Європей-
ським Союзом, суттєво здешевити логістику, 
відновити запит на судноплавство внутрішні-
ми водними шляхами, а отже, і запит на суд-
нобудування. Утримання та розвиток галузі 
внутрішніх водних шляхів повинні отриму-
вати гарантоване фінансування на достатньо-
му рівні від суміжних галузей, які одержують 
додаткові прибутки або заощадження від її 
розвитку. 
У роботі міститься ряд положень, які мож-

на віднести до таких, що розвивають теорію 
і методологію адміністративно-правового за-
безпечення розвитку водного транспорту. 
Зокрема, до теоретичних здобутків можна 
віднести періодизацію становлення і розви-
тку водного транспорту України. Тут авторка 
виділяє п’ять етапів. Першим етапом розви-
тку водного транспорту є період від з часів 
Київської Русі до ХІІІ ст. (1237—1240). Дру-
гий охоплює період з ХІІІ (вторгнення мон-
гольських військ на території руських кня-
зівств) до початка XIX ст. - революції 1917 
року. Третій етап (радянський період) триває 
від 1917 року до 2000-них – до проголошен-
ня незалежності України (24 серпня 1991 р.), 
а п’ятий – пов’язаний з агресією Росії. 
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Підкреслюється, що є необхідність ви-
світлити питання історичних аспектів фор-
мування водного транспорту, розглянути 
сучасний стан виходячи з виявлення тенден-
цій розвитку, дослідити розвиток правового 
забезпечення водного транспорту, сформу-
лювати проблемні питання та перспективи 
розвитку ринку перевезень водним тран-
спортом України. 
Вивчення й аналіз наявних наукових іс-

торичних джерел дає можливість Є.М. Клю-
євій виявити негативні чинники, які зава-
жають розвитку ресурсного потенціалу вод-
нотранспортної сфери, водного транспорту 
України, його правового забезпечення та 
визначення першочергових завдань вдоско-
налення цього забезпечення з метою підви-
щення конкурентоспроможності на ринку 
перевезень. 
Щодо внутрішніх морських вод Укра-

їни, то в нинішніх умовах, умовах гібрид-
ної війни, яку веде Росія проти України, 
особливого значення набувають проблеми 
безпеки судноплавства, національної без-
пеки України. Наголошується, що делімі-
тація морських просторів, територіальних 
морів має забезпечувати суверенність і 
правосуб’єктність України на міжнародній 
арені, гарантувати її недоторканність і те-
риторіальну цілісність. Юридично оформле-
ний державний кордон є однією з основних 
передумов стабільності у політичних, еконо-
мічних та військово-оборонних відносинах 
сусідніх держав. 
Таким чином, у складі програми адміні-

стративно-правового забезпечення розвитку 
потенціалу водного транспорту можна виді-
лити міжнародно-правовий блок, виходячи 
з якого визначається адміністративна юрис-
дикція. А вона базується, як зазначалося, 
в основному, на нормах адміністративного 
права, що встановлюють режим перебуван-
ня іноземних суден у внутрішніх морських 
водах прибережної держави.
Щодо внутрішнього блоку програми ад-

міністративно-правового забезпечення роз-
витку потенціалу водного транспорту. В 
рамках цієї програми, з метою розв’язання 
її завдань, виконані теоретичні дослідження 
на теми правового регулювання перевезень 
по внутрішнім водним шляхам, правове ре-

гулювання забезпечення безпеки мореплав-
ства на судні: особливості визначення міні-
мального складу екіпажу судна, міжнародні 
та європейські стандарти організації пере-
везень небезпечних вантажів та їх вплив на 
національне законодавство, правове забезпе-
чення безпеки мореплавства та особливості 
її забезпечення відповідно до інтеграційних 
процесів України з Європейським Союзом, 
особливості адміністративно-правового за-
безпечення реформування системи управ-
ління морським портом в умовах інтеграції 
України до Євросоюзу, імплементація міжна-
родно-правових норм у галузі охорони мор-
ського середовища у законодавство України 
та ін. цим питанням присвячено четвертий 
розділ цієї роботи. 
З метою розв’язання катастрофічної си-

туації, яка склалася із внутрішнім річковим 
транспортом в Україні, слід терміново при-
йняти низку важливих законів, у т. ч. зако-
ни про річковий транспорт, мультимодальні 
вантажні перевезення та ін., з урахуванням 
усіх вищеназваних обставин. 
Особливо цінним в монографії є розділ ІV 

«цільова комплексна програма вдосконален-
ня адміністративно-правового забезпечен-
ня розвитку ресурсного потенціалу водного 
транспорту», у якому викладено положення 
цієї програми, реалізація яких матиме прак-
тичну значущість. 
Таким чином, можна вважати, що цілі, 

які ставила перед собою авторка монографії, 
реалізовані достатньо успішно.
Безумовно, в роботі є недоліки. Напри-

клад, захоплення автором монографії істо-
ричними аспектами. Окремі завдання цільо-
вої комплексної програми вдосконалення 
адміністративно-правового забезпечення 
розвитку ресурсного потенціалу водного 
транспорту недостатньо пов’язані між собою 
(а саме цього, в першу чергу вимагає комп-
лексний проблемоорієнтований підхід). Є 
питання щодо повноти охоплення цілі відпо-
відними проблемами і т.д.
Однак зрозуміло, що це одна з перших 

робіт такого роду, а отже, методологічні упу-
щення цілком можна цим виправдати. Є під-
стави сподіватися, що монографія буде по-
зитивно зустрінута науковою спільнотою і 
практиками.
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У статті досліджено право на справедли-
вий суд як юридичну категорію та здійснено 
спробу її декомпозиції з урахуванням акту-
альних досліджень у цій сфері. Акцентовано 
на особливостях та системному характері 
концепції справедливого суду. Розглянуто 
основні елементи, що у сукупності утворю-
ють основу юридичної категорії «право на 
справедливий суд». Запропоновано визначен-
ня поняття «право на справедливий суд» з 
урахуванням основних елементів, виявлених 
у ході декомпозиції відповідної юридичної 
категорії.
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SECTION “LAW”: Право.

Вступ
Декомпозиція юридичної категорії «пра-

во на справедливий суд» ускладнюється роз-
біжностями об’єктивації цієї категорії у нор-
мативно-правових актах, зокрема, вітчизня-
них та міжнародних, а також неодноріднос-
ті доктринального її тлумачення. Водночас, 
досліджуване право є надто важливим для 
умовного позначення його елементів.

 Питання змісту категорії «право на 
справедливий суд» висвітлене у численних 
працях таких науковців, як Бессараб Н. М., 
Городовенко В. В., Котович О. Л., Миронен-
ко Є. О., Подковенко Т. О., Рябченко О. П., 
Трегубов Е. Л. та ін.

Водночас, з урахуванням існуючих по-
зицій щодо змісту категорії та визначення 
відповідного поняття, вважаємо за доцільне 
поглиблення наукових знань щодо справед-
ливого суду шляхом застосування методу де-
композиції та характеристики елементного 
складу «права на справедливий суд». 
Метою статті є обґрунтування елементів 

юридичної категорії «право на справедли-
вий суд».

Результати дослідження
Юридична категорія «право на спра-

ведливий суд» нині набула особливого по-
ширення у зв’язку з спробами реформувати 
законодавство України у відповідності до 
вимог Ради Європи та Європейського союзу 
у контексті посилення євроінтеграційних 
процесів в Україні. Водночас, структурні 
елементи вказаної категорії тлумачаться, до-
сить часто, неоднаково. 
На думку О.О. Луценко, право на спра-

ведливий судовий розгляд є загальною 
концепцією, яка включає в себе сукупність 
певних специфічних прав, однак у той са-
мий час розглядається як окреме право [1]. 
У. З. Коруц вважає, що структура права осо-
би на справедливий судовий розгляд, що 
змістовно включає в себе такі компоненти 
[2, С. 373]:

- публічність розгляду справи;
- справедливість суддів при вирішенні 

справи по суті;
- розгляд справи судовими органами 

упродовж розумного строку;
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- незалежність та неупередженість 
суддів в процесі розгляду справи в судовому 
порядку.
В. Б. Бойко зауважує, що відсутнє оста-

точне визначення термінів «право на спра-
ведливий суд», «право на судовий захист» 
і «право на суд». На думку вченого, термін 
«право на справедливий суд» більш повно 
узгоджується з сучасними тенденціями та 
замінює інші [3, С. 12].
Для ефективного здійснення право-

суддя, вважає О. К. Черновський, необхід-
не дотримання міжнародних стандартів у 
діяльності самих суддів. Безперечно, що 
незалежність судової влади, правосуддя в 
будь-якій державі знаходиться у прямому 
зв’язку з незалежністю суддів. Проблема не-
залежності суддів є однією з найскладніших 
при здійсненні правосуддя. Адже правосуд-
дя має одне завдання, одну мету – керува-
тися у своїй діяльності принципами верхо-
венства права, законності, справедливості, 
об’єктивності, захищаючи права і свободи 
людини і громадянина. Тому міжнарод-
на спільнота, міжнародні органи приділя-
ють незалежності суддів особливу увагу [4, 
С. 157]. Відповідно до Європейських стан-
дартів справедливості судочинства рівень 
демократизації суспільства характеризуєть-
ся законодавчим забезпеченням правових 
можливостей ефективного судового захисту 
та насамперед його доступністю [5, С. 45]. 
В. Городовенко зауважує, що критерії 

справедливості напрацьовані багаторічною 
практикою Європейського суду з прав лю-
дини: критерії, що забезпечують доступ до 
правосуддя й виконання судових рішень 
та критерії незалежності, неупередженості, 
створення суду на підставі закону. Процесу-
альні елементи права на справедливий суд 
включають участь особи або її представника 
в розгляді справи, змагальність, рівність сто-
рін та розумні строки розгляду справи [6]. 
Т. О. Подковенко зауважує, що інституційні 
елементи права на справедливий суд це кри-
терії створення суду й формування складу 
суду на підставі закону, достатня тривалість 
повноважень суддів та їх незмінність протя-
гом строку повноважень, незалежність і без-
сторонність. Процесуальні елементи права 
на справедливий суд, на думку науковця, 

спрямовуються на забезпечення реальної 
участі особи або законного представника в 
процесі розгляду справи, змагальності судо-
вого процесу, рівності сторін на всіх етапах 
судового розгляду та дотримання розумних 
строків розгляду [7, С. 33].
Ю. А. Тобота стверджує, що критерії 

справедливого судового розгляду – це ті ви-
моги, що їх покладено в основу розгляду 
будь-якої судової справи та які закріплено 
у ст. 6 Конвенції і відповідних статтях про-
цесуальних кодексів. До них належать, зо-
крема, надання підозрюваному у вчиненні 
кримінального правопорушення належної 
юридичної допомоги, право особи не дава-
ти показань і право не свідчити проти себе, 
можливість вільного доступу до правосуддя, 
рівноправність сторін судового проваджен-
ня, змагальність, публічність здійснення 
правосуддя, незалежність та неупередже-
ність суду, розумний термін розгляду спра-
ви, презумпція невинуватості та інші. При 
цьому зазначені критерії стосуються не 
лише розгляду справ у судах, але й діяль-
ності правоохоронних органів при розслі-
дуванні кримінальних справ. 3. Зазначені 
критерії є результатом імплементації вимог 
справедливості у правову систему відповід-
ної держави-учасниці Конвенції – таких, як 
рівність (зокрема перед законом та судом), 
неупередженість у здійсненні правосуддя, 
пропорційність юридичної відповідальності 
вчиненому правопорушенню тощо [8, С. 68].
На думку Є. О. Мироненко, з урахуван-

ням положень ст. 6 і 13 Конвенції систему 
стандартів адміністративного процесу мож-
на подати так: 1) право на суд (як його про-
яв – право на доступ до суду); 2) право на 
справедливий судовий процес, що перед-
бачає такі організаційні та процесуальні га-
рантії: а) розгляд справи судом, створеним 
на підставі закону; б) незалежність і неупе-
редженість суду; в) публічний розгляд спра-
ви та проголошення рішення суду; г) спра-
ведливий судовий розгляд; д) розгляд спра-
ви впродовж розумного строку; 3) ефектив-
ність судового контролю за актами і діями 
(чи бездіяльністю) органів публічної влади 
та дієвість судового рішення [9, С. 178-179]. 
Зміст права на справедливий суд А. Бу-

чик пропонує розкривати через такі основні 
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постулати: 1. Право на доступ до суду – ре-
альна можливість до  ступу до національних 
судових інстанцій та участі в роз гляді справи 
на зрозумілій та доступній особі мові спіл  ку-
вання. 2. Принцип рівності можливостей – 
справедливий баланс, відсутність обмежень 
чи привілеїв, рівність процесуальних мож-
ливостей. 3. Незалежний та неупереджений 
суд (із суб’єктивної та об’єктивної сторін), 
створений на підставі закону, що використо-
вує законні повноваження для розгляду від-
повідної категорії справ. 4. Розумні строки 
розгляду, що також має включати виконан-
ня прийнятого судом акта та максимально 
скоротити період правової невизначеності 
для особи, яка зажадала захисту порушено-
го права. 5. Публічність розгляду справи – 
відкритість су дового процесу для учасників 
судового розгляду та громадськості 6. Пре-
зумпція невинуватості. Щодо особи, яка під-
озрюється у скоєнні злочину або правопору-
шення, припускається невинуватість доти, 
доки її вину не буде доведено в порядку, 
передбаченому законодавством, і встановле-
но вироком суду, що набрав законної сили. 
7. Процедурні гарантії учасників правовід-
носин, недопустимість скасування чи обме-
ження судового контролю в певних сферах 
або щодо певних категорій справ [10, С. 3].
Рябченко О. П. наголошує: «Спираю-

чись на зазначену правову позицію Кон-
ституційного Суду України, можна вказати 
про те, що ознака «справедливий» стосовно 
суду означає, насамперед, прийняття судом 
законного і обґрунтованого рішення у стро-
ки, передбачені процесуальним законом. 
Законне і обґрунтоване судове рішення як 
справедливе полягає у тому, що суддя вирі-
шив справу, спираючись на закон та обира-
ючи засоби правового впливу на порушника 
загальнообов’язкових правил, пропорційні 
мірі і ступеню шкоди, завданої цим пору-
шенням. Виходячи з цих положень, логічно 
було би вказати про те, що гарантування ді-
яльності суду як справедливого складається, 
у першу чергу, із відповідності його діяль-
ності як суб’єкта відправлення правосуддя. 
Саме тому справедливість суду має гаран-
туватись, у першу чергу, належним проце-
суальним законом в широкому смислі цьо-
го терміну. Вказане передбачає наділення 

учасників судового процесу процесуальни-
ми правами та обов’язками, реалізація яких 
дозволяє захищати свої права, свободи і за-
конні інтереси. Крім того, мають бути уре-
гульовані процедури судового провадження 
та встановлені темпоральні характеристики 
судового процесу» [11, С. 71]. На думку Ю. 
А. Тоботи, справедливий судовий розгляд з 
точки зору практики Європейського суду з 
прав людини полягає у сукупності послідов-
них дій щодо розгляду й вирішення по суті 
справи, переданої на розгляд суду і яка на-
лежить до його компетенції, що характери-
зуються неупередженістю до учасників про-
вадження та однаковим ставленням до прав 
та інтересів кожного з них. Це визначення 
може бути цілком застосоване й до діяль-
ності національних судів, оскільки до них, 
власне, й звертаються з тим, щоб віднайти 
справедливість [8, С. 68].
Неоднозначність трактування понят-

тя «право на справедливий суд» іноді при-
зводить до термінологічної плутанини. Так 
О. І. Коровайко вважає, що, суб’єктивне 
право людини на судовий захист структур-
но складається із загальних і спеціальних 
елементів-прав. До загальних елементів-
прав зарахуємо такі: а) право на звернення 
до суду з метою захисту порушеного права; 
б) право на участь у належному (справед-
ливому) розгляді справи судом; в) право 
на оскарження неостаточного судового рі-
шення; г) право на обов’язкове й належне 
виконання судового рішення. А щодо спе-
ціальних елементів-прав у кримінальному 
провадженні, наявність яких забезпечує 
дотримання загальних прав, то додатково 
необхідно виділяти таке: право на захист; 
право на перекладача; презумпцію неви-
нуватості; право на оскарження рішень, дії 
чи бездіяльності під час досудового розслі-
дування тощо [12, С. 288]. Бессараб Н.М. за-
уважує, що передбачений ст. 55 Конституції 
України судовий захист прав та свобод є не-
можливим без побудови чіткого та зрозумі-
лого механізму такого захисту, відповідно 
до якого визначаються конкретні органи 
здійснення захисту прав та свобод, наділе-
ні компетенцією відправлення правосуддя, 
– суди, а також встановлюється відповідний 
процесуальний порядок їхньої діяльності. В 
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цьому плані реалізація засад організації та 
діяльності судової влади є основою для за-
безпечення прав і законних інтересів учас-
ників судового провадження, зокрема, щодо 
розгляду цивільних справ. Такими засада-
ми, зокрема, є безсторонність, незалежність 
суду, законність та справедливість при роз-
гляді справи. [13, С. 123 124]. Схожим чи-
ном Е. Л. Трегубов, стверджує, що елементи 
права на судовий захист, а саме: 1) право на 
розгляд справи; 2) справедливість судового 
розгляду; 3) публічність розгляду справи та 
проголошення рішення; 4) розумний строк 
розгляду справи; 5) розгляд справи судом, 
встановленим законом; 6) незалежність і 
безсторонність суду [14, С. 359].
Правосуддя, на думку Н. А. Сергієнко, є 

об’ємним правовим поняттям, сутність яко-
го важко зрозуміти без його основного век-
тора справедливості. Водночас правосуддя 
слід відрізняти від суміжного поняття судо-
чинства, оскільки як обсяг, так і зміст їх не 
однаковий. Обґрунтованим науковець вва-
жає твердження, що розгляд і вирішення су-
дами спорів у відповідних справах шляхом 
чіткого дотримання вимог процесуального 
закону з урахуванням мети такого вирішен-
ня (справедливого вирішення справи) ви-
значається як судочинство. Водночас шлях 
чіткого дотримання процесуальної форми 
розгляду справи, вирішення судом спору у 
справі відповідно до вимог справедливості 
(що є конкретною для конкретних обставин 
справи) є правосуддям [15, С. 35]. 
О. В. Лемак вважає, і ми з цим погоджу-

ємось, що гарантії незалежності та безсто-
ронності правосуддя посідають чільне місце 
в системі забезпечення прав людини й осно-
воположних свобод. Ефективність і дієвість 
захисту прав людини від правопорушень, 
від свавільних дій органів публічної влади, 
зазначає науковець, гарантії дотримання 
договорів і примус до їх належного вико-
нання залежать від незалежного суду, який 
гарантував би рівність і змагальність учас-
ників процесу в доведені ними аргументів 
на користь своєї правової позиції. Належні 
гарантії незалежності та безсторонності суду 
є якісною характеристикою захисту прав 
людини й основоположних свобод [16, С. 
78–79]. Незалежність і безсторонність суду, 

зазначає О. І. Коровайко, як і його встанов-
леність законом, є окремими гарантіями 
права на справедливий суд (судовий захист) 
у його об’єктивному розумінні [12, С. 67]. С. 
Р. Леськів стверджує, що здійснювати пра-
восуддя прозоро, неупереджено та спра-
ведливо може лише суддя, який не відчуває 
тиску з боку суспільства та влади, відчуває 
безпеку та захищеність з боку держави; пра-
цює за винагороду відповідного розміру; 
ефективно соціально захищений і члени 
його сім’ї захищені від будь-якого впливу 
[17, С. 52]. О. В. Лемак зауважує, що понят-
тя безсторонності суддів досить часто замі-
нюють поняттям «неупередженість», однак 
саме термін «безсторонність» характеризує 
нейтральність судді щодо сторін у справі, 
відсутність конфлікту інтересів, порушення 
чого є підставою для самовідводу або відво-
ду судді [16, С. 84].
Звернемо увагу на оригінальну позицію 

О. Л. Котовича, котрий підійшов до роз-
криття змісту права на справедливий суд 
крізь призму визначення об’єктів запобіган-
ня злочинів, що порушують право на спра-
ведливий суд: негативні явища державної 
політики у сфері гарантування справедли-
вого правосуддя (корумпованість правоохо-
ронних органів і суду); недоліки кадрової 
політики, внутрішньої структури органів 
слідства та суду, регламентації їх діяльнос-
ті та засад взаємодії між структурними еле-
ментами органів правосуддя як по горизон-
талі, так і по вертикалі; недоліки норматив-
но-правового забезпечення регулювання 
суспільних відносин у сфері гарантування 
дотримання права на справедливий суд; не-
гативні явища в правосвідомості і соціально-
правовому мисленні, в міжособистісних від-
носинах і поведінці у службовому колективі; 
недоліки соціального захисту та матеріаль-
ного забезпечення діяльності слідчих, про-
курорів, суддів [18, С. 106].
А. Бучик наголошує, що розширення 

переліку елементів, що входять до поняття 
справедливого суду, дасть змогу ідентифіку-
вати унікальність справедливості залежно 
від рівня правової культури, розвиненості 
суспільних відн осин, уявлень про головні 
ідеї правового регулювання та адекватно 
підходити до розуміння зазначеного понят-
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тя з точки зору його конкретизації у пра-
возастосовній судовій практиці [10, С. 5]. 
Водночас, Т. О. Подковенко відзначає, що 
право на справедливий суд є комплексним 
поняттям, структурні елементи якого є 
взаємопов’язаними та взаємовизначальни-
ми: «Незважаючи на демократичність по-
ложень Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод, дієвість Європей-
ського суду з прав людини в захисті поруше-
них прав, комплекс прийнятих прогресив-
них законів, якими збагатилось національне 
законодавство, залишається багато проблем 
щодо реалізації права на справедливий суд. 
Вітчизняне законодавство досі потребує ре-
ального забезпечення чіткості, прозорості й 
доступності правосуддя з огляду на європей-
ські та міжнародні стандарти щодо захисту 
прав людини. Права людини мають склада-
ти пріоритет у здійсненні правосуддя. Судо-
ва система повинна реально забезпечувати 
реалізацію принципу верховенства права, 
пріоритету прав і свобод людини, безпере-
шкодність, доступність і прозорість права на 
судовий захист. Лише за таких умов право 
на справедливий суд стане реальністю для 
українського суспільства» [7, С. 35]. 

Висновки
Неоднорідність еволюційного розвитку 

наукових поглядів та інструментів забезпе-
чення права на справедливий суд відобра-
зилася на неоднозначності тлумаченні цієї 
юридичної категорії. У ході дослідження ви-
окремлено і досліджено такі основні струк-
турні елементи юридичної категорії «право 
на справедливий суд», як доступ до право-
суддя, незалежність та безсторонність суду, 
судовий захист, розумний строк розгляду 
справ, обов’язковий і остаточний характер 
судового рішення. Зважаючи на обґрунто-
вану структуру аналізованої категорії та те-
оретичні передумови її формування пропо-
нуємо визначення поняття «право на спра-
ведливий суд»: це невід’ємне право людини, 
що гарантується Конституцією України і 
взятими Україною міжнародними правови-
ми зобов’язаннями, та реалізується у рамках 
судово-правових відносин на засадах прин-
ципів верховенства права і справедливості, 
зміст якого охоплює ефективне забезпечен-

ня доступності правосуддя, незалежності 
суду, судового захисту, розумного строку 
розгляду справ, обов’язковості і остаточнос-
ті судового рішення. 
Перспективним напрямком подальших до-

сліджень є деталізація складових справедли-
вого правосуддя та виявлення взаємозв’язків 
між ними. 
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Decomposition of the legal category “the right to 
a fair trial” is complicated by differences of objecti-
fi cation of this category in normative legal acts, in 
particular domestic and international, as well as the 
heterogeneity of its doctrinal interpretation. At the 
same time, the investigated right is too important for 
the conditional designation of its elements.

Taking into account existing positions regarding 
the content of the category and the defi nition of the 
concept, we consider it expedient to deepen the scien-
tifi c knowledge of a fair court by using the method of 
decomposition and the characteristics of the elemental 
composition of “the right to a fair trial”.

The purpose of the article is to justify elements of 
the legal category “the right to a fair trial”.

The article examines the right to a fair trial as a 
legal category and attempts to decompose it taking into 
account relevant research in this area. It is focused on 
the peculiarities and systemic nature of the concept of a 
fair trial. The main elements that collectively form the 
basis of the legal category “the right to a fair trial” are 
considered. The defi nition of “right to a fair trial” is 
proposed, taking into account the main elements found 
during the decomposition of the relevant legal category.

The heterogeneity of the evolutionary development 
of scientifi c views and tools to ensure the right to a fair 
trial has been refl ected in the ambiguity of the interpre-
tation of this legal category. During the study, the fol-
lowing main structural elements of the legal category 
“right to a fair trial” were identifi ed and researched, 
such as access to justice, independence and impartiality 
of the court, judicial protection, reasonable period of 
consideration of cases, mandatory and fi nal nature of 
the court decision. Taking into account the substantiat-
ed structure of the analyzed category and the theoretical 
preconditions for its formation, we propose the defi ni-
tion of “the right to a fair trial”: it is an inalienable 
right of the person guaranteed by the Constitution of 
Ukraine and taken by Ukraine by international legal 
obligations, and is implemented within the framework 
of legal-legal relations on the principles of the rule of 
law and justice, the content of which covers the effec-
tive provision of access to justice, independence of the 
court, judicial protection, reasonable time for review of 
cases, duties and fi nal decisions of the court.

A promising direction for further research is the 
elaboration of the components of fair justice and the 
identifi cation of the interrelationship between them.

Keywords: the right to a fair trial, a legal cat-
egory, a decomposition, elements of the legal category, 
the content of the concept.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÍÅÏÎÂÍÎË²ÒÍ²Ì 
ÏÎÊÀÐÀÍÍß Ó ÂÈÄ² ÏÎÇÁÀÂËÅÍÍß ÂÎË² ÍÀ ÏÅÂÍÈÉ 
ÑÒÐÎÊ Ó Â²Ò×ÈÇÍßÍÎÌÓ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÀÂ² 

В статье автор рассматривает особен-
ности назначения несовершеннолетним на-
казания в виде лишения свободы на опреде-
ленный срок. Особое внимание уделяется 
возможности лишения подростка свободы за 
совершение впервые умышленных нетяжких 
преступлений. Автор аргументировано дока-
зывает, что предложение введения безуслов-
ной допустимости назначать несовершенно-
летнему за совершение впервые преступления 
небольшой тяжести наказание в виде лише-
ния свободы на определенный срок может 
привести к чрезмерному судейскому субъек-
тивизму и в отдельных случаях – коррупци-
онным действиям. Приводятся отдельные 
случаи, в которых несовершеннолетний, со-
вершивший нетяжкое преступление впервые, 
может быть лишен свободы. Автором так-
же выдвигается предложение применять к 
подросткам наказание в виде пожизненного 
лишения свободы.
Ключевые слова: несовершеннолетний, 

уголовное законодательство, лишение свободы 
на определенный срок, наказание, освобожде-
ние от наказания, пожизненное лишение сво-
боды.
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трішній зміст правил поведінки регулярно 
піддавався змінам, які полягали у наданні 
більш глибинної сутності та юридичної фор-
ми. При цьому не можна не зазначити, що 
покарання за порушення правил поведінки 
ставали більш жорсткими, що було обумов-
лено низькою оцінкою цінності людського 
життя та і самої людини взагалі. Особливої 
уваги заслуговує той факт, що, на відміну від 
сучасного кримінального законодавства, об-
сяг репресії протягом тривалого часу не ди-
ференціювався в залежності від віку злочин-
ця, – однаково каралися як повнолітні, так 
і неповнолітні девіанти. На сьогоднішній 
день кримінальне законодавство зробило 
широкий крок щодо вирішення проблеми 
розмежування кримінальної відповідаль-
ності для суб’єктів різного віку. Однак, не 
можна не зазначити, що більшість норм, які 
регулюють особливості взаємовідносин між 
неповнолітнім злочинцем та державою є не 
в повній мірі виваженими, а інколи, навіть, – 
недолугими, що призводить до втрати ними 
дієвості. Прикладом є стаття, присвячена 
особливостям призначення неповнолітнім 
покарання у вигляді позбавлення волі на 
певний строк. Отже, враховуючи нагаль-
ну потребу у вдосконаленні кримінального 
закону у вказаній частині, вважаємо за не-
обхідне розглянути зазначений вид пока-
рання більш детально з метою формування 
власного бачення проблематики та складен-
ня пропозицій щодо її вирішення. 
Відтак, перші згадки про покарання у 

вигляді позбавлення волі датуються IV тис. 

З початку формування суспільства оче-
видною була потреба у регулюванні, хоча і 
примітивних, але, так чи інакше існуючих, 
суспільних відносин. Саме це призвело до 
складення тогочасними громадянами пер-
вісних усних правил, за порушення яких 
людина піддавалася жорстокому покаран-
ню. Із розвитком людства зовнішній та вну-
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до н. е. Ще у Стародавньому Римі з леген-
дарних часів Сервія Тулія існувала підзем-
на в’язниця Тулліанум або Мамертинська 
в’язниця, в якій від заразних хвороб заги-
нула величезна кількість християн. Вона 
призначалася для державних злочинців, 
військовополонених правителів і т. п. За 
деякими джерелами тут провели свої остан-
ні дні апостоли Петро і Павло. Проте дея-
кі вчені-історики та правознавці вважають, 
що перша згадка про позбавлення волі як 
виду покарання і місця його виконання 
з’явилась у середині IV тис. до н. е. Напри-
клад, у Давньому Єгипті на підставі указу 
фараона Рамзеса I для хабарників перед-
бачалися каторжні роботи. Відповідно ж до 
законів XII Таблиць кредитор міг закувати 
боржника в кайдани у себе вдома й утриму-
вати його впродовж 60 днів, після закінчен-
ня яких боржника або продавали в рабство, 
або вбивали, тобто допускалось виконання 
цього виду покарання не тільки в держав-
них установах, а й у приватних [1, с. 235]. 
Отже, зазначене свідчить про тривале фор-
мування такого виду покарання як позбав-
лення волі на певний строк. Варто зазначи-
ти, що останнє було одним із перших видів 
карального впливу на злочинця, оскільки 
вважалось найбільш простим у виконанні та 
мало достатньо позитивний ефект. Однак, 
звичайно, сутність зазначеного покарання 
полягала не у наданні можливості злочинцю 
усвідомити обсяг своєї вини, виправитись 
та стати на законослухняний шлях. Пер-
шочерговою метою була звичайна ізоляція 
особи від суспільства через її деструктивний 
вплив на оточуючих, що могло призвести до 
тотальної криміналізації останніх. Тим не 
менш, і тоді, і зараз фактом залишалось те, 
що наслідком застосування досліджуваного 
покарання було позбавлення злочинця пев-
них прав та свобод, а також обмеження кола 
його спілкування. 
Взагалі, варто зазначити, що введення 

терміну «позбавлення волі» має принципо-
во важливе теоретичне і практичне значен-
ня, оскільки дозволяє точніше регулювати 
різні сторони суспільних відносин, що ви-
никають при виконанні покарань кримі-
нально-виконавчого характеру, і ще раз 
підкреслити, що гарантовані Конституці-

єю України права і свободи багато в чому 
зберігаються навіть у тому випадку, коли 
особа засуджена за злочин, відбуває пока-
рання у місцях позбавлення волі [2, с.62]. 
Тимовська Н.В. наголошує, що у законо-
давстві позбавлення волі визначається по-
різному: затримання, ув’язнення під варту, 
позбавлення волі та ін. При цьому, поняття 
позбавлення волі є загальним стосовно всіх 
названих форм державного примусу. Про-
те при різноманітності форм позбавлен-
ня волі, кожна з них має власні об’єктивні 
властивості, а саме: – це є винятковий захід, 
реакція держави на антисоціальну поведін-
ку людини, який застосовується тільки від 
імені держави у зв’язку з неправомірними, 
небезпечними для суспільства діяннями 
громадянина у вигляді затримання, запо-
біжного заходу або покарання; – зазначене 
покарання передбачає поміщення особи 
в призначені для цієї мети установи (при-
міщення) зі спеціальним режимом; – цей 
примусовий захід встановлюється норма-
ми права (законами і підзаконними акта-
ми), що регулюють форми позбавлення 
волі, умови і порядок застосування цього 
заходу, а також компетенцію органів, які 
її виконують; – позбавлення волі реалізу-
ється лише за допомогою правозастосов-
них актів (вирок, ухвала суду, протокол або 
постанова органу дізнання, слідчого, про-
курора); – цей захід забезпечується приму-
сом, владними повноваженнями держави 
і передбачає підпорядкування засуджених 
(ув’язнених) законним діям адміністра-
ції місць позбавлення волі [3, с.164]. Інші 
вчені вважають, що поняття і термін «по-
збавлення, позбавити» буквально означа-
ють: забирати, відібрати, позбавити права, 
свободи волі, втрата, втрачати волю, права, 
нав’язувати свою волю, примушувати до 
неволі». Воля – досить широке і складне по-
няття, яке включає свободу, свободу волі, 
одну з функцій людської психіки, яка по-
лягає у владі над собою, керуванні своїми 
діями, рішучості, прагненні до мети, хотін-
ня, бажання, наказ, праві розпоряджати-
ся на свій розсуд, відсутності обмеження. 
Свобода як філософська категорія включає 
можливість вибору суб’єктом своєї волі, яка 
полягає в усвідомленні законів розвитку 
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природи і суспільства, здатності прийма-
ти рішення із знанням справи, відсутність 
політичного і економічного гноблення, 
утиску, участь у суспільному, політичному 
житті, перебування не під арештом, не в 
ув’язненні, не в неволі. Отже, воля і свобо-
да в широкому розумінні не можуть бути 
об’єктом покарання у вигляді її позбавлен-
ня. Однак позбавлення волі завжди, так чи 
інакше, надмірно втручається у волю засу-
дженої особи, яка стає об’єктом покарання. 
Втім «воля», «свобода» в правовому значен-
ні може бути об’єктом лише її обмеження, 
звуження, а не позбавлення [4, с. 133]. За-
конодавцем позбавлення волі розглядаєть-
ся, в першу чергу, як обмеження певного 
кола прав. Якщо підходити до розгляду 
цього питання з філософської точки зору, 
варто зазначити, що воля – внутрішня скла-
дова суб’єкта, яка в теорії кримінального 
права побічно розглядається як елемент 
суб’єктивної сторони складу злочину. Воля 
є рушійним фактором суспільно небезпеч-
ного діяння, входить до структури психо-
логічної складової злочину та безпосеред-
ньо пов’язана із виною. Отже, можна ствер-
джувати, що розглядуваний феномен являє 
собою механізм психофізіологічних явищ 
та процесів людини, який провокує на вчи-
нення певної дії або бездіяльності (як пози-
тивної, так і негативної). Помилковим буде 
вважати, що можливість в повній мірі реа-
лізовувати свої права (звернемо увагу, що 
мова йде не про природні права людини, 
які не можуть бути ніким і нічим обмежені) 
є глибинною сутністю волі у її широкому 
розумінні, це, виключно, її «механічний» 
бік. Що стосується неповнолітніх осіб, то 
необхідно звернути увагу, що воля у підліт-
ковому віці є достатньо розмитим, несфор-
мованим явищем, котре видозмінюється в 
залежності від реформації самої психіки. 
При цьому, набір прав та свобод у віці до 
вісімнадцяти років є урізаним, що поясню-
ється неповною дієздатністю та деліктоз-
датністю. Отже, в цьому випадку мова йде 
про звуження спектру дії покарання, що 
полягає, здебільшого, у позбавленні права 
на свободу, відповідно до вмотивованого 
рішення суду, як того вимагає ст. 29 Кон-
ституції України. Таким чином, на нашу 

дум ку, підхід законодавця, який полягає 
у розмежування понять ув’язнення, арешт 
та позбавлення волі, можна пояснити праг-
ненням акцентувати увагу виключно на 
більшій репресивності покарання у вигляді 
позбавлення волі, котре є майже найсуворі-
шим видом криміна  льно-правового впливу 
(за винятком довічного позбавлення волі, 
котре не застосовується до неповнолітніх 
осіб), що підтверджується ст. 51 чинного 
Кримінального кодексу України (далі – КК 
України), в якій, із дванадцяти можливих 
видів покарань, викладених законодавцем 
відповідно до ступеня їх суворості від най-
гуманнішого до найсуворішого, позбавлен-
ня волі займає одинадцяту позицію. Хоча, 
не можна не звернути увагу на той факт, що, 
надаючи тлумачення арешту та позбавлен-
ню волі, законодавець обидва покарання 
характеризує як ізоляцію. Так, наприклад, 
в ч. 1 ст. 60 КК України вказується, що по-
карання у виді арешту полягає в триманні 
засудженого в умовах ізоляції і встановлю-
ється на строк від одного до шести міся-
ців. В ч. 1 ст. 63 зазначено, що покарання 
у виді позбавлення волі полягає в ізоляції 
засудженого та поміщенні його на певний 
строк до кримінально-виконавчої установи 
закритого типу. При цьому, що стосується 
неповнолітніх, то у кримінальному законо-
давстві також наявні уточнення: в ст. 101 
(арешт) вказано, що арешт полягає у три-
манні неповнолітнього, який на момент по-
становлення вироку досяг шістнадцяти ро-
ків, в умовах ізоляції в спеціально присто-
сованих установах на строк від п’ятнадцяти 
до сорока п’яти діб; в ст. 102 (позбавлення 
волі на певний строк) зазначено, що пока-
рання у виді позбавлення волі особам, які 
не досягли до вчинення злочину вісімнад-
цятирічного віку, може бути призначене 
на строк від шести місяців до десяти років, 
крім окремих випадків. Неповнолітні, за-
суджені до покарання у виді позбавлення 
волі, відбувають його у спеціальних вихов-
них установах [5]. Отже, як видно із редак-
ції наведених частин статей кримінального 
законодавства, диференціація зазначених 
видів покарань відбувається не за ознакою 
ізоляції, а за окремими умовами та підста-
вами застосування та відбування покарань. 
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В цьому контексті цікавим є той факт, що 
позбавлення волі, відповідно до ч. 2 ст. 
102 КК України, може бути застосоване ви-
ключно до неповнолітнього, який вчинив 
повторно злочин невеликої тяжкості [5]. 
Так, наприклад, А.В. Обод зазначає, що 

одним із прикладів надмірної лояльності за-
конодавця щодо неповнолітніх злочинців є 
його позиція щодо злочинів невеликої тяж-
кості – встановлення покарання у вигляді 
позбавлення волі лише за повторний зло-
чин, оскільки не завжди вчинення нетяжко-
го злочину вперше свідчить про відсутність 
у особи сталої девіантної поведінки. Вчений 
наводить приклад, що неповнолітній може 
вчинити крадіжку, передбачену ч. 1 ст. 185 
КК України щодо вагітної жінки, яка знахо-
диться у скрутному матеріальному станови-
щі, про що заздалегідь було відомо неповно-
літньому. В такому випадку наочним є факт 
наявності обтяжуючих обставин, що свід-
чить про те, що особа потребує в негайній 
корекції поведінки та контролі. Тому при 
вирішенні питання щодо застосування пока-
рання у вигляді позбавлення волі, в першу 
чергу, мають враховуватися всі обставини 
вчиненого злочину, а вже потім – неповно-
літній вік особи. Враховуючи вищевикладе-
не, автор пропонує редагувати ч. 2 ст. 102 
КК України наступним чином: Позбавлення 
волі не може бути призначено неповноліт-
ньому, який вперше вчинив необережний 
злочин невеликої тяжкості; та позбавити п. 
1 ч. 3 ст. 102 КК України ознаки повторності, 
та викласти його в такій редакції: Покаран-
ня у вигляді позбавлення волі призначаєть-
ся неповнолітньому: 1) за вчинений злочин 
невеликої тяжкості – на строк не більше од-
ного року шести місяців… Запропонована 
редакція, на думку вченого, дозволить роз-
ширити перелік можливих видів покарання 
для неповнолітніх, диференціювати остан-
нє в залежності від особливостей вчиненого 
злочину, при цьому надасть законодавцеві 
можливість гуманізувати підхід до підлітків, 
які вчинили вперше необережний нетяж-
кий злочин або умисний нетяжкий злочин 
без обтяжуючих обставин [6, с. 92]. Ми абсо-
лютно підтримуємо позицію вченого щодо 
сумніву в доцільності призначення неповно-
літньому покарання у вигляді позбавлення 

волі за вчинення вперше злочину невели-
кої тяжкості. Відтак, наразі світова правова 
спільнота наполягає на превалюванні нека-
ральних заходів роботи із підлітком, особли-
во на уникненні ув’язнення неповнолітніх у 
всіх можливих випадках. В такому контексті 
теоретично виникає два можливі варіан-
ти роботи з дитиною, яка вступила у кон-
флікт із законом, які не тільки суперечать 
одна одній, а й займають принципово різні 
суб’єктні боки: одна –бік потерпілого, інша 
– злочинця. Ситуація, коли неповнолітній 
вчиняє нетяжкий злочин за обтяжуючих 
обставин (наприклад, за наявності ситуації, 
викладеної А.В. Ободом) наразі вирішувати-
меться на користь неповнолітнього злочин-
ця, тобто позбавлення волі на певний строк 
йому призначатись не буде, що відповідає 
вимогам міжнародної кримінально-право-
вої спільноти. З іншого боку, за відповідної 
редакції ст. 102 справа може бути вирішена 
більш комплексно, тобто підліток отримає 
справедливе покарання, здатне його ви-
правити, а потерпіла сторона – моральне 
відшкодування у вигляді усвідомлення ді-
євості та справедливості правової системи 
власної країни. Однак, варто вказати, що 
пропозиція введення безумовної можливос-
ті призначати неповнолітньому за вчинен-
ня злочину невеликої тяжкості покарання 
у вигляді позбавлення волі на певний строк 
може призвести до надмірного суддівського 
суб’єктивізму та в окремих випадках – ко-
рупційних дій. Тому, вважаємо за доцільне 
передбачити в нормі КК України, присвя-
ченій особливостям призначення розгля-
дуваного покарання, випадків, які дозво-
ляють застосовувати останнє у відношенні 
неповнолітнього. Враховуючи зазначене, 
вважаємо за доцільне викласти ч. 2 ст. 102 
КК України наступним чином: 2. Позбавлен-
ня волі може бути призначене неповнолітньому, 
який вчинив вперше умисний злочин невеликої 
тяжкості, лише за умови, якщо такий злочин 
обтяжено обставинами, передбаченими п.п. 
1,5,6,7,12 ст. 67 КК цього Кодексу. П. 1 ч. 3 
ст. 102 КК України може бути викладений 
в наступній редакції: ... за вчинений вперше 
умисний злочин невеликої тяжкості, а також 
повторний нетяжкий злочин – на строк не біль-
ше одного року шести місяців... На нашу дум-
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ку, зазначена пропозиція дозволить більш 
комплексно підійти до покарання неповно-
літнього злочинця, а також заповнити про-
галину кримінального законодавства, яка 
полягає у відсутності повноцінного захисту 
уразливих категорій населення.
Окремої уваги заслуговує також ч. 2 ст. 

103 КК України, в якій зазначено, що при 
призначенні покарання неповнолітньому за 
сукупністю злочинів або вироків остаточне 
покарання у виді позбавлення волі не може 
перевищувати п’ятнадцяти років. В п. 5 ч. 3 
ст. 102 КК України зазначено, що покарання 
у виді позбавлення волі призначається не-
повнолітньому за особливо тяжкий злочин, 
поєднаний з умисним позбавленням життя 
людини, – на строк до п’ятнадцяти років. 
Отже, зазначене забезпечує виконання ви-
моги, викладеної в ч. 2 ст. 64 КК України, 
в якій зазначено, що довічне позбавлення 
волі не застосовується до осіб, що вчинили 
злочини у віці до 18 років...[5]. На нашу дум-
ку, такий стан справ є не достатньо виправ-
даним. Звичайно, ми усвідомлюємо, що таке 
рішення законодавця було зумовлене праг-
ненням надати можливість відбути справед-
ливе покарання та продовжити подальше 
життя правослухняним громадянином поза 
гратами. Однак нам близький погляд уче-
них, які вважають за доцільне дещо дифе-
ренціювати підходи до можливості застосу-
вання до неповнолітніх покарання у вигляді 
довічного позбавлення волі в залежності від 
віку злочинця.
Так вірною є думка А.В. Обода, що на-

вряд чи між психофізичним розвитком 
особи, якій виповнилося сімнадцять років 
та розвитком вісімнадцятирічної особи є 
велика різниця. На думку автора, в цьому 
випадку місце повинен мати не вік злочин-
ця, а його психологічний розвиток, ступінь 
якого може визначити судово-психологічна 
експертиза. Вчений наполягає на тому, що 
у випадку вчинення неповнолітнім умисно-
го, зухвалого, особливо жорстокого злочи-
ну вік не повинен бути пом’якшувальною 
обставиною [6, с. 92]. Підтримуючи загаль-
ний сенс викладеного, вважаємо не зовсім 
доцільним формувати остаточний вирок, 
виходячи із висновку судово-психологічної 
експертизи, оскільки не завжди розумовий 

розвиток навіть дорослої людини в повній 
мірі відповідає її віку. Хоча ми впевнені, 
що особа, яка досягла 16-тирічного віку 
може повноцінно оцінювати свої дії та усві-
домлювати їх можливі негативні наслідки. 
Наша думка може бути підтверджена тим 
фактом, що особа у шістнадцять років має 
неповну дієздатність та набуває статевої 
зрілості, яка може вважатися ототожнен-
ням дорослого організму. Варто зазначити, 
що саме у період з 16 до 18 років неповно-
літній починає вчиняти більш зухвалі та 
жорстокі злочини, часто – пов’язані із по-
збавленням людини життя. 
Для наочного прикладу пропонуємо 

розглянути дані судової статистики щодо 
вчинення одного зі злочинів, за який кри-
мінальним законодавством передбачено по-
карання у вигляді довічного позбавлення 
волі. Відтак, у 2008 році 74 неповнолітні 
особи (12 – у віці від 14 до 16 років; 62 – у 
віці від 16 до 18 років) вчинили злочини, пе-
редбачені ч. 2 ст. 115 КК України; у 2009 за 
аналогічні злочини, було засуджено 60 під-
літків (12 – у віці від 14 до 16 років; 48 – у 
віці від 16 до 18 років); у 2010 році – 66 осіб 
(20 – у віці від 14 до 16 років; 46 – у віці від 
16 до 18 років); у 2011 – 12 (4 – у віці від 14 
до 16 років; 8 – у віці від 16 до 18 років); у 
2012 – 20 (3 – у віці від 14 до 16 років; 17 – у 
віці від 16 до 18 років); у 2013 – 18 (2 – у віці 
від 14 до 16 років; 16 – у віці від 16 до 18 ро-
ків); у 2014 – 10 (3 – у віці від 14 до 16 років; 
7 – у віці від 16 до 18 років); у 2015 – 16 (3 – у 
віці від 14 до 16 років; 13 – у віці від 16 до 
18 років); у 2016 – 15 (5 – у віці від 14 до 16 
років; 10 – у віці від 16 до 18 років); у 2017 
році – 10 осіб (2 – у віці від 14 до 16 років; 
8 – у віці від 16 до 18 років), у 2018 році – 6 
неповнолітніх (1 – у віці від 14 до 16 років; 
5 – у віці від 16 до 18 років) [7]. Отже, зазна-
чена статистика свідчить про розповсюдже-
ність тяжких злочинів серед розглядуваної 
категорії суб’єктів. На нашу думку, такий 
стан справ може бути пояснений не стіль-
ки особливостями психологічного розвитку 
дитини (нестабільним гормональним тлом, 
зміною настрою, високим емоціональним 
порогом тощо), а більше – оточенням, в яко-
му знаходиться неповнолітня особа. Так, на-
приклад, якщо чотирнадцятирічна дитина, 
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здебільшого, спілкується зі своїми одноліт-
ками або особами старше на один-два роки, 
то шістнадцяти - та сімнадцятирічна люди-
на, ймовірніше, знаходитиметься серед осіб 
старшого віку, які мають більш «цінний» 
злочинний досвід, є жорстокішими, інко-
ли – неодноразово притягувались до кри-
мінальної відповідальності. Враховуючи всі 
фактори, що сприяли вчиненню неповно-
літнім злочину, який є особливо жорстоким, 
а також його вікові особливості, можна до-
пускати думку про можливість застосування 
до підлітків довічного позбавлення волі, од-
нак за умови доцільності такого покарання, 
яка можу бути пояснена підвищеною небез-
пекою злочинця для оточуючих, незначною 
ймовірністю його перевиховання, наявніс-
тю рецидивів тощо. Отже, відповідну норму 
доцільно викласти в наступній редакції: 
Стаття 102-1. Довічне позбавлення волі.
1. Неповнолітній особі, яка досягла шістнад-

цятирічного віку та вчинила особливо тяжкий 
та зухвалий злочин, пов’язаний із надмірною 
жорстокістю, та/або такий, що мав особливо 
небезпечні масові наслідки, може бути призна-
чене покарання у вигляді довічного позбавлення 
волі. 

2. Неповнолітні особи, засуджені до покаран-
ня у виді довічного позбавлення волі, відбувають 
його у спеціальних виховних установах до на-
буття вісімнадцяти років, після чого направля-
ються для подальшого відбування покарання до 
виправних колоній відповідного рівня безпеки.
Враховуючи загальний курс кримі-

нального законодавства на гуманізацію та 
економію репресії, вважаємо за доцільне в 
особливих (виправданих) випадках зали-
шити можливість звільнення осіб, яким у 
неповнолітньому віці було призначене по-
карання у вигляді довічного позбавлення 
волі від подальшого відбування покарання. 
Така можливість може бути передбачена за 
умови, якщо особою було доведено своє ви-
правлення, що підтверджуватиметься від-
повідними актами психолого-психіатричної 
експертизи, позитивними відгуками співро-
бітників установ, в яких відбуває покарання 
злочинець, а також за умови, що особа на мо-
мент звільнення від подальшого покарання 
була позбавлена волі не менше п’ятнадцяти 
років.

Таким чином, вірною є думка, що ви-
сокий рівень злочинності неповнолітніх як 
тих, що відбули покарання, пов’язані з по-
збавленням волі, так і тих, що відбувають 
зазначений вид покарання, є наслідком 
низки упущень: по-перше, це відсутність 
якісної організації роботи персоналу уста-
нов виконання покарань, що призводить 
до нівелювання ними обов’язку проводити 
виховну роботу з неповнолітніми злочин-
цями; по-друге – надмірна, невиправдана 
лояльність законодавця по відношенню до 
неповнолітніх, що призводить до виник-
нення в них стійкого відчуття безкарнос-
ті; по-третє – відсутність чітко виробленої 
системи призначення неповнолітнім по-
карань, пов’язаних із позбавленням волі, 
що призводить до надмірного суддівського 
суб’єктивізму під час обрання міри покаран-
ня. Зазначений стан справ потребує нагаль-
ного врегулювання, оскільки ігнорування 
фактичної відсутності позитивного виховно-
го впливу кримінального законодавства на 
неповнолітніх в майбутньому може призвес-
ти до зростання ювенальної злочинності та 
повної втрати дієвості нормами КК України 
[6, с. 94-95]. Перегляду потребують строки 
відбування неповнолітніми покарання у ви-
гляді позбавлення волі, які на сьогоднішній 
день є недостатньо виправданими (заниже-
ними), у зв’язку із чим не завжди є можли-
вість досягти кінцевої мети – виправлення 
у повній мірі; доцільним, на нашу думку, є 
створення спеціальних місць відбування по-
карання для підлітків, які хоча і потребують 
в ізоляції, але в місцях з менш репресивни-
ми та пригнічуючими умовами. Вищезаз-
начене наблизить вітчизняне кримінальне 
законодавство до вимог міжнародної кримі-
нально-правової спільноти та виведе укра-
їнську ювенальну юстицію на принципово 
новий рівень.
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SUMMARY 
In the article the author considers the 

peculiarities of the juvenile punishment in 
the form of imprisonment for a certain term. 
Particular attention is paid to the possibility 
of imprisonment of a teenager for committing 
deliberate minor crimes for the fi rst time. The 
author argues that the suggestion of imposing 
an unconditional opportunity to imprison a 
minor for committing a crime of a small severity 
of imprisonment for a certain term can lead to 
excessive judicial subjectivism and corruption. 
There are some cases in which a minor who 
commits a minor crime may be deprived of his 
liberty for the fi rst time. The author also proposes 
to apply to teenagers punishment in the form 
of life imprisonment. It is noted that, given all 
the factors that contributed to the commission of 
a juvenile crime, which is particularly cruel, as 
well as its age characteristics, one can assume 
that juveniles may be given life imprisonment, 
however, provided that such punishment can be 
explained by the increased risk the offender, the 
low likelihood of his re-education, the presence 
of recurrence, etc. However, given the general 
course of criminal law for the humanization and 
economy of repression, it is advisable in special 
(justifi ed) cases to leave the possibility of release 
of persons who were sentenced to life in prison in 
the form of life imprisonment from further serving 
their sentence. Such possibility may be provided 
provided that the person has proved his / her 
correction, which will be confi rmed by the relevant 
acts of psycho-psychiatric examination, positive 
feedback from the employees of the institutions 
in which the offender is serving his sentence, 
and provided that the person was deprived of 
the moment of release from further punishment. 
freedom of at least fi fteen years.

Key words: juvenile, criminal law, 
imprisonment for a certain term, punishment, 
release from punishment, life imprisonment.

АНОТАЦІЯ 
В статті автор розглядає особливості при-

значення неповнолітнім покарання у вигляді 
позбавлення волі на певний строк. Особлива 
увага приділяється можливості позбавлення 
підлітка волі за вчинення вперше умисних не-
тяжких злочинів. Автор аргументовано до-
водить, що пропозиція введення безумовної 
допустимості призначати неповнолітньому 
за вчинення вперше злочину невеликої тяжко-
сті покарання у вигляді позбавлення волі на 
певний строк може призвести до надмірного 
суддівського суб’єктивізму та корупційних дій. 
Наводяться окремі випадки, в яких неповно-
літній, який вчинив нетяжкий злочин вперше 
може бути позбавлений волі. Автором також 
висувається пропозиція застосовувати до під-
літків покарання у вигляді довічного позбавлен-
ня волі. 
Ключові слова: неповнолітній, криміналь-

не законодавство, позбавлення волі на певний 
строк, покарання, звільнення від покарання, 
довічне позбавлення волі.
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Æ²ÍÊÀ ßÊ ÆÅÐÒÂÀ ÍÀÑÈËÜÑÒÂÀ: 
ÀÊÒÓÀËÜÍ² ÏÈÒÀÍÍß

Статья посвящена исследованию вопро-
сов женщины как жертвы насилия. Уста-
навливается, что особенности повышенной 
виктимности женщин связаны с социальны-
ми ролями и статусами, что может быть 
причиной совершения в отношении них пре-
ступления (профессия, место работы).
Ключевые слова: жертва насилия, вик-

тимология, виктимность, причины совер-
шения преступления.

 Ë²ÙÓÊ Íàòàë³ÿ Îëåêñàíäð³âíà - ïîøóêóâà÷ Ïðèâàòíîãî âèùîãî 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó «Ëüâ³âñüêèé óí³âåðñèòåò á³çíåñó òà ïðàâà».

ÓÄÊ: 343.988

А. М. Яковлев та ін. Віктимність жертв сі-
мейного насильства, якими частіш за все 
стають жінки, і шляхи запобігання цьому 
явищу розглядали Л. В. Багрій, А. Б. Бла-
га, О. В. Бойко, Б. М. Головкін, В. В. Голі-
на, В. В. Гончарук, В. Д. Губін, О. М. Гумін, 
О. М. Джужа, А. П. Закалюк, А. В. Запорож-
цев, О. В. Ковальова, О. Г. Кулик, О. В. Лиха-
чова, І. Г. Малкіна-Пих, Д. В. Ольшанський, 
І. М. Ткаченко, С. І. Халимон, В. І. Шакун 
та ін. Жінка як жертва подружнього на-
сильства була у центрі уваги Н. Г. Опухова 
і О. Є. Малолєтня. 

Виклад основних положень
Безумовно, усі громадяни, не залежно 

від статі, раси, національності та віроспові-
дання, повинні бути під захистом держави. 
Проте, як відомо, окремі категорії громадян, 
в силу певних причин, потребують підвище-
ної уваги, або, інакше кажучи, ті громадяни, 
які мають підвищену віктимність. Мова йде 
про осіб жіночої статі. 
Згідно з офіційними даними Генераль-

ної прокуратури України у 2018 році від зло-
чинів потерпіло 344780 осіб, з яких – 118444 
осіб жіночої статі [2].
Необхідність вивчення категорії жертви, 

чи потерпілого, зумовлена тим, що жертва/по-
терпіла особа виступає необхідним елементом 
криміногенного конфлікту – одного зі складо-
вих, поряд із особою злочинця, кримінально-
насильницької поведінки [3, c. 315].
У кримінології проблемі характеристики 

жертви злочину приділяється особлива ува-

Постановка проблеми
Питання запобігання зростанню зло-

чинності за усіх часів було і залишається 
одним із пріоритетних завдань держави. 
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про 
Національну поліцію» основним завданням 
органів Національної поліції є забезпечення 
охорони прав і свобод людини, протидії зло-
чинності, підтримання публічної безпеки і 
порядку [1].
Реалії сьогодення – економічна і полі-

тична кризи, зниження життєвого рівня 
українців, криміналізація багатьох сфер 
життєдіяльності, та, особливо військові дії 
на Сході України, – все це зумовлює необ-
хідність вивчення усіх аспектів запобігання 
злочинності.

Стан дослідження
Віктимологія досліджувалася багатьма 

науковцями, серед яких: Ю. М. Антонян, 
Б. С. Братусь, В. Л. Васильєв, М. Вольфганг, 
Г. Еленберг, М. І. Єнікєєв, Д. В. Ривман, 
О.В.Ткачова, Чеханюк Л.В., Л. В. Франк, 
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га. Віктимологію як родове поняття можна 
визначити як загально-теоретичну концеп-
цію чи систему знань про природу, законо-
мірності і обумовленість поведінки людини, 
що піддає себе небезпеці заподіяння шко-
ди, постраждалого від нещасного випадку, 
іншого впливу, який не тягне юридичної 
відповідальності щодо заподіяної шкоди, 
заходи віктимологічної профілактики чи за-
побігання такій поведінці, про понятійний 
апарат, який використовується у галузевих 
віктимологічних теоріях.
Як зазначає Ткачова О.В., «необхідність 

вивчення гендерних аспектів віктимізації 
зумовлена також: а) зростанням кількості 
жінок, інтегрованих в економіку, щоправда, 
частіше на гірших умовах, ніж чоловіки; б) 
збільшенням навантаження на них; в) мар-
гіналізацією жіночої робочої сили; г) розши-
ренням» [4, c. 3].
Що стосується віктимності як соціаль-

но-психологічної сукупності рис особи, то 
ха рактерним є те, що вона зумовлює висо-
ку вірогідність стати об'єктом злочинного 
пося гання. Це якісний показник: чим вища 
віктимність особи, тим більша ймовірність 
того, що вона стане жертвою злочину.
Особливості підвищеної віктимності жі-

нок пов’язані із соціальними ролями та ста-
тусами, що може бути причиною вчинення 
щодо них злочину (професія, місце праці). 
Специфічний характер має віктимність 

жінок, яка детермінується статевою належ-
ністю. Стать відіграє одну з самостійних та 
головних ролей у виборі жінки як об'єкта 
посягання та повинна розглядатися як кри-
міногенний фактор, що визначає характер 
насильницьких дій та можливі наслідки. Як 
вважає дехто з науковців, сама стать людини 
може виступати фактором ризику та актуа-
лізувати модель протиправної поведінки, 
оскільки є дуже сильною домінантою у ви-
борі конкретного типу насильницьких дій 
[5, c. 15-16].
Незаперечним є зв'язок злочинця та 

жертви злочину, особливо це стосуєть-
ся таких жертв, як провокаційна жертва. 
Суспільна думка схильна до перекладання 
частини вини на таку жертву, мовляв, сама 
винна. Проте, як відомо, жодна поведінка 
жертви не може бути причиною непритяг-

нення винного до відповідальності. Не мо-
жемо погодитись з думкою авторів статті 
«Віктимологічна характеристика жінки як 
жертви насильницького посягання» Кутє-
пова М.Ю. та Ілліною А.В., які зазначають, 
що потрібно приділити значну увагу питан-
ню щодо неправомірної поведінки жінки 
як жертви насильницького посягання, тому 
що вона може виступати як провокація зло-
чину. Науковці зазначають, що така прово-
кація найчастіше трапляється під час вчи-
нення таких злочинів, як вбивство, тілесні 
ушкодження, зґвалтування, розбої, грабежі 
тощо [6, c. 310-313].
Безумовно, поведінка жертви повинна 

вивчатись з метою з’ясування можливих 
причин вчинення злочинного посягання 
щодо неї та вжиття необхідних профілак-
тичних заходів віктимологічного характеру, 
проте, жодна поведінка жертви, за винятком 
випадків, за які передбачено кримінальну 
відповідальність у Кримінальному кодексі 
України (умисне вбивство при перевищені 
меж необхідної оборони, та тяжкі тілесні 
ушкодження при перевищені меж необхід-
ної оборони – тобто коли має місце суспіль-
но небезпечне посягання з боку «жертви») 
не може бути визнана неправомірною.
На важливість взаємозв’язку між зло-

чинцем та жертвою злочину вказує також 
С.А. Шалгунова, яка зазначає, що слід осо-
бливу увагу приділити пошуку відповіді на 
питання, чи поведінка злочинця була ви-
значальною у конкретній життєвій ситуації, 
що привела до злочину, наскільки слабким 
(сильним, нейтральним) міг бути вплив кон-
кретної ситуації злочину на поведінку інди-
віда та кінцевий результат злочинної вза-
ємодії особи й ситуації [7, c. 180]. 
Говор Ю. акцентує увагу на тому, що важ-

ливим і кримінологічно значущішим факто-
ром є характер відносин між потерпілими та 
злочинцями та їх соціально-побутові зв’язки 
на момент вчинення злочину. Як справед-
ливо відзначають науковці, зв’язок «злочи-
нець-жертва» виникає як наслідок розвитку 
злочинної події та дії злочинця, його вза-
ємодії з жертвою злочину. Юридичного зна-
чення зв’язки й відносини між жертвою та 
злочинцем набувають із моменту вчинення 
злочину. Будь-які зв’язки, особистісні або 
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побутові, в ході злочину стають криміналь-
ними. При цьому критерієм розмежування 
типів зв’язків виступає характер соціальних 
контактів між потерпілою і злочинцем до 
вчинення злочину [8, c. 270].
Безумовно, зв'язок, або взаємини між 

злочинцем та жертвою злочину є в певній 
мірі визначальним при виникненні умислу 
на вчинення злочину. Саме цей факт зумов-
лює необхідність дослідження віктимологіч-
ної складової у питанні профілактики злочи-
нів, що вчиняються щодо жінок. 
При дослідженні жертв злочинних по-

сягань важливу роль відіграє їх (жертв) 
типологія. Існує декілька класифікацій ти-
пів жертв, серед них виділимо типологію, 
розроблену Д.В. Ривманом: універсальний 
тип, до якого належать особи, котрі воло-
діють рисами, що обумовлюють їхню ви-
соку уразливість від різних видів злочинів; 
вибірковий тип, до якого належать особи з 
вибірковою вразливістю, тобто від певного 
виду злочинів (зокрема, йдеться про типо-
ві форми поведінки у певних конфліктних 
ситуаціях); ситуативний тип, до нього на-
лежать особи, які стають потерпілими через 
несприятливі обставини; випадковий тип, 
до нього належать особи, які стають потер-
пілими через обставини не об’єктивно не-
гативні, а випадкові, професійний тип до 
якого належать особи, що стають жертвами 
злочину в зв'язку з їх професійною діяльніс-
тю [9, c. 39].
Цікавою видається класифікація вікти-

могенних ситуацій в якій найбільш чітко 
відображаються особливості поведінки зло-
чинця, жінки-жертви злочину, а також став-
лення оточуючих до вчиненого, розроблену 
Чеханюк Л. В. Авторка пропонує виділяти 
такі чотири групи: а) ситуації, викликані 
провокуючим характером поведінки жін-
ки-жертви злочину; б) ситуації, викликані 
нейтральним характером поведінки жін-
ки-жертви та активними діями злочинця, 
направленими на створення сприятливих 
умов для вчинення злочину; в) ситуації, ви-
кликані нейтральною поведінкою жінки-
жертви злочину та пасивністю оточуючих, 
що сприймається злочинцем як сприятли-
ва умова та використовується ним на свою 
користь; г) ситуації, пов’язані з активними 

діями всього суспільства, в тому числі по-
тенційних і реальних жертв злочинів, що 
спрямовані на унеможливлення вчинення 
злочинного посягання [10, c. 5].

Висновки
Виконання Україною зобов’язань у сфе-

рі захисту прав людини зумовило прийнят-
тя значних за своїм значенням реформ в 
українському законодавстві. Боротьба із до-
машнім насильством та насильством щодо 
жінок як невід’ємна складова забезпечен-
ня ґендерної рівності та розширення прав 
і можливостей жінок та чоловіків стала зна-
чним кроком у забезпеченні прав людини. 
Відтак, після прийняття Закону України 
«Про запобігання та протидію домашньому 
насильству» 07.12.2017 р., який набрав чин-
ності 07 січня 2018 р., було прийнято Закон 
України «Про внесення змін до Криміналь-
ного та Кримінального процесуального ко-
дексів України з метою реалізації положень 
Конвенції Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домашньому 
насильству та боротьбу з цими явищами» 
(Стамбульської конвенції»). 
Такі кроки свідчать про актуальність для 

українського суспільства питання захисту 
прав жінок. 
Дослідження віктимологічних ознак 

жертви насильницького злочину є важли-
вими у вирішенні низки правових питань, 
пов’язаних із притягненням винного до 
кримінальної відповідальності, у виборі за-
собів відновлення порушених прав та за-
конних інтересів потерпілих, а також у про-
філактиці їх повторної віктимізації.
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SUMMARY 
The article is devoted to the issues of women as 

victims of violence. It is established that the features 
of increased victimization of women are related to 
social roles and statuses, which may be the reason 
for committing a crime against them (profession, 
place of work). 

It is stated that the victim's behavior should be 
investigated in order to fi nd out the possible reasons 
for committing a criminal offense against her and 
taking the necessary preventive measures of victi-
mological character, however, no victim's behavior 
can be found unlawful.

It turns out that investigating victim character-
istics of a violent crime is important in addressing a 
number of legal issues related to criminal liability, 
in the choice of remedies for the violated rights and 
legitimate interests of victims, and in preventing 
their re-victimization.

Key words: victim of violence, victimology, vic-
timization, causes of crime.
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злочину.
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ÏÈÒÀÍÍß ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²×ÍÎÃÎ Ï²ÄÕÎÄÓ 
ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ 

ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÐÅÔÎÐÌ Â ÎÐÃÀÍÀÕ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ 
ÏÎË²Ö²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Научная статья посвящена освещению 
отдельных вопросов избрания методоло-
гического подхода к исследованию админи-
стративно-правового обеспечения реформ в 
органах Национальной полиции Украины. 
Обосновывается, что методология научного 
исследования административно-правового 
обеспечения реформ в Национальной поли-
ции Украины представляет собой совокуп-
ность системы пизначального иструмента-
рию (средств, принципов, приемов и методов 
познания, форм организации и проведения 
научного исследования), благодаря которому 
исследователем решаются задачи по совер-
шенствованию деятельности Национальной 
полиции Украина.
Ключевые слова: методология, методоло-

гия научного исследования, методы исследо-
вания, реформы, Национальная полиция.

 ÌÀÉÎÐÎÂ Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷ - äîêòîðàíò ÌÀÓÏ

органів Національної поліції України. Тому 
питання методологічного «переозброєння» 
дозволить запропонувати інструментарій, 
завдяки якому можливо висвітлити сучасні 
проблемні питання діяльності Національ-
ної поліції України та окреслити науково 
обґрунтовані шляхи подальшого розвитку 
реформ у системі цієї інституції.

Публікації, в яких започатковане 
розв’язання даної проблематики
Методологія наукових досліджень у фі-

лософському аспекті, проблематика методо-
логії сучасних юридичних наук була пред-
метом вивчення та висвітлення на сторін-
ках своїх праць багатьох учених, серед яких 
варто виділити насамперед таких теорети-
ків права, як П.М. Рабінович, В.П. Казімір-
чук, М.В. Костицький, Ю.С. Шемшученко, 
К.Д. Пєтряєв, Д.А. Керимов, М.С. Кельман, 
А.М. Новиков, Д.А. Новиков, Ю.М. Оборо-
тов, Є.Г. Юдін тощо, а також учених різних 
галузей юридичних наук – О.М. Бандурка, 
О. М. Джужа, Р. А. Калюжний, Т.П. Мінка, 
В. В. Сокуренко, М. М. Чабаненко та ін. У 
працях цих та інших учених по-різному ви-
світлювалися питання стосовно методології 
та обрання відповідного інструментарію 
дослідження тих чи інших правових явищ. 
Зазначені науковці виробили загальні уяв-
лення щодо методології наукових дослі-
джень, і тому вони можуть стати значним 
підгрунттям для обрання методології на-
шого наукового дослідження. 

Постановка проблеми
В Україні від початку 90-х років мину-

лого століття і досі тривають глибокі по-
літичні, економічні й соціальні трансфор-
мації. Сьогодні система правоохоронних 
органів перебуває у стані реформування не 
тільки їх кількості, а й здійснюється пере-
осмислення ролі та завдань їх у суспільстві. 
Ці процеси не оминули й Національну по-
ліцію України. У зв’язку з цим актуальним 
стає питання «наукового методу», який би 
дозволив отримати наукові та достовірні 
результати, зробити об’єктивні та обґрун-
товані висновки, що започаткують нові зна-
ння та підходи щодо подальшого розвитку 
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Тому метою написання даної науко-
вої статті є визначити актуальні проблеми 
обрання наукового інструментарію дослі-
дження реформ в органах Національної 
поліції України.

Виклад основного матеріалу
Проблема методології наукового піз-

нання останнім часом набуває у соціогу-
манітарних науках України, у тому числі 
й юридичних, особливого значення. Роз-
ширюється сфера наукових досліджень, що 
потребує поглибленого аналізу проблем на-
укового пізнання. На жаль, ця об’єктивна 
потреба не отримує необхідного відобра-
ження у дедалі зростаючому загальному 
потоці публікацій. Добре відомо, що без 
дослідження методологічних проблем піз-
нання неможливо отримати нове знання 
в науці. Тому інтерес становлять не тільки 
готові знання, а й сам процес формування і 
розвитку цих знань, форми і методи, при-
йоми, за допомогою яких вони отримані. 
Для визначеності розуміння процесу піз-
нання потрібно з’ясувати саме поняття ме-
тодології наукового пізнання [1, с. 149;2].
Можна констатувати, що сьогодні пи-

тання обрання методології дослідження 
є доволі складним. У наукових джерелах 
по-різному визначаються такі поняття та їх 
співвідношення, як «методологія», «методи 
дослідження», «методика дослідження». Іс-
нують обєктивні перешкоди обрання того 
чи іншого інструментарію наукового дослі-
дження з урахуванням об’єкта та предмета 
наукового пошуку. 
Поряд з цим, методологія дослідження 

посідає визначальне місце під час прове-
дення наукових досліджень, відіграє фун-
даментальну роль у процесі пізнання того 
чи іншого досліджуваного явища, адже за-
вдяки правильно обраній методології до-
слідження дослідник може визначити тен-
денції розвитку тих питань, які є об’єктом 
дослідження, розкрити їх зміст, запропону-
вати шляхи вирішення наявних проблем.
Тому вважаємо, що цілком слушним є 

підхід, за яким «методологія» розглядаєть-
ся як багаторівнева споруда, на верхніх по-
верхах якої розміщується філософська ме-
тодологія, далі - загальнонаукова методоло-

гія, а на найнижчих поверхах - методологія 
галузевих видів науки. Помітимо, що ця 
ієрархія має системний характер, оскіль-
ки всі її поверхи утворюють цілісний мето-
дологічний організм. При цьому галузеву 
методологію мають постійно підтримувати 
філософська і загальнонаукова методології 
[3,С. 7-8 ].
Тому не випадково, що дослідження ме-

тодології із системних позицій надали змо-
гу Е.Г. Юдіну дійти висновку про чотири 
рівні методологічного знання: а) філософ-
ський, б) загальнонауковий; в) конкретно-
науковий; г) методика і техніка досліджен-
ня [4, с. 40-44]. 
У загальному вигляді методологія – це 

концептуальне викладення мети, змісту, 
методів дослідження, які забезпечують 
отримання максимально об’єктивної, точ-
ної, систематизованої інформації про про-
цеси та явища. Під методологічною осно-
вою дослідження слід розуміти головне, 
вихідне положення, на якому ґрунтується 
наукове дослідження [5, с.16-18]. 
Обрання методології дослідження обу-

мовлюється об’єктом наукового пошуку, а 
саме суспільними відносинами, які вини-
кають, функціонують та обумовлюються 
діяльністю Національної поліції України 
щодо реалізації державної політики у сфе-
рах забезпечення охорони прав і свобод 
людини, інтересів суспільства і держави, 
протидії злочинності, підтримання публіч-
ної безпеки і порядку. Тому методологіч-
ний інструментарій може бути в одних ви-
падках традиційним, в інших – дещо інно-
ваційним. 
У нашому науковому досліджені методо-

логія складається з трьох рівнів, які вклю-
чають у себе філософську (фундаментальну) 
методологію, загальнонаукову та конкрет-
но-наукову, які ґрунтуються на особливих 
принципах, прийомах і методах пізнання, 
формах організації та проведення науково-
го дослідження. Перейдемо до їх характе-
ристики та з’ясуємо, який інструментарій є 
найбільш оптимальний у нашому науково-
му дослідженні. 
Наукове дослідження – творчий процес, 

і не існує заздалегідь визначених принци-
пів, засобів і методів пізнання, форм орга-
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нізації та проведення наукового досліджен-
ня. Також було б неправильно вважати, 
що зміст принципів, засобів і методів піз-
нання, форм організації та проведення на-
укового дослідження формується довільно, 
на свій розсуд дослідником. Методологія 
дослідження визначається з урахуванням 
особливостей об’єкта дослідження, зале-
жить від системи знань і системи діяльнос-
ті об’єкта дослідження. Тому методологію 
адміністративно-правового забезпечення 
реформ в органах Національної поліції 
України слід розглядати як транскрипцію 
методології специфічної сфери діяльності 
– забезпечення охорони прав і свобод лю-
дини, інтересів суспільства і держави, про-
тидії злочинності, підтримання публічної 
безпеки і порядку.
На методологію пізнання та досліджень 

реформ, що відбуваються в органах Наці-
ональної поліції, впливає багато чинників, 
основними серед яких хотілося б виділити 
такі:

- практичні потреби реформування 
правоохоронної системи держави, прове-
дення різних реформ (політичної, адміні-
стративної, економічної та інших), необ-
хідність реалізовувати заходи, визначені у 
Концепції заходів реформування системи 
Міністерства внутрішніх справ та Стратегії 
розвитку органів внутрішніх справ;

- зовнішні фактори, що обумовлені 
зобов’язаннями держави, зафіксованими в 
Угоді про асоціацію з ЄС;

- ціннісні чинники, що виражають-
ся передусім у потребах суспільства та 
обов’язку держави забезпечити ефективне 
функціонування інститутів, які гарантува-
тимуть верховенство права, додержання 
прав і свобод людини і громадянина, їх 
ефективний захист.

- об’єктивні потреби створення ефек-
тивного врядування в системі МВС Укра-
їни, стійкої, керованої, технологічно роз-
винутої системи МВС України, яка здатна 
протистояти сучасним викликам та загро-
зам; 

- розвиток загальнонаукової методо-
логії і методологій окремих наук і галузей 
знання. Ці чинники надають змогу корис-
туватися в державному управлінні нако-

пиченим методологічним потенціалом [6, 
с.10];

- соціокультурні чинники, культур-
ний рівень політичних і управлінських 
еліт, їхні запити і здатність сприймати ме-
тодологію та реалізовувати у своїй діяль-
ності. Якою б довершеною та ефективною 
не була методологія, вона має бути апробо-
вана в університетах, академіях та курсах 
підвищення кваліфікації, в магістратурі й 
аспірантурі, закріпитися в програмах на-
вчання. Її повинні засвоїти люди, які висту-
пають суб’єктами державного управління 
[6, с.10].
Вплив цих факторів стає визначальним 

у виборі методології дослідження реформ у 
Національній поліції України.
Слід зазначити, що у науковій літерату-

рі не існує єдності поглядів щодо методів 
наукового пізнання та їх структури. Де-
тальний огляд переваг та недоліків того чи 
іншого методу, на нашу думку, не входить 
до предмета нашого дослідження, тому вва-
жаємо, що за базовий може бути прийнятий 
такий перелік загальнонаукових методів: 
1) системний підхід; 2) структурно-функці-
ональний; 3) метод правового моделюван-
ня; 3) метод порівняльного правознавства; 
4) історичний; 5) метод аналізу тощо.
Перейдемо до характеристики окремих 

з них.
Використання системного методу в 

юридичній науці обумовлено загальною 
потребою аналізу й узагальнення складних 
соціально-правових явищ з урахуванням 
особливостей не тільки самого предмета 
дослідження, а й цілої низки супроводжую-
чих понять, які впливають на всю систему 
розвитку певного явища. Накопичується 
значний обсяг наукової інформації в бага-
тьох галузях знань, що потребує комплек-
сності [6, с. 39]. Із системним підходом без-
посередньо пов’язаний метод структурно-
функціонального аналізу. 
Використання у дослідженні систем-

ного підходу та структурно-функціональ-
ного методу дозволить дослідити систему 
та структуру органів та підрозділів Націо-
нальної поліції України, взаємозв’язки та 
взаємодію між структурними елементами 
та складовими, з’ясувати особливості функ-
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ціональних взаємозв’язків та взаємодії між 
ними. Використання цього методу у до-
слідженні також дозволить спрогнозувати 
вплив зовнішніх факторів, що впливають 
не тільки на діяльність органів та підроз-
ділів Національної поліції України, але й є 
поштовхом для подальших реформ та роз-
витку. 
Метод порівняльного правознавства 

забезпечить порівняння положень вітчиз-
няного законодавства із законодавством 
інших країни, що регулює статус та особли-
вості діяльності поліцейських відомств. 
Системно-діяльнісний підхід указує 

на певний компонентний склад людської 
діяльності. Серед найважливіших її ком-
понентів такі: потреба − суб’єкт − об’єкт 
− процеси − умови − результат [6, с.12]. 
Використання цього методу надасть мож-
ливість комплексно дослідити всі напрями 
діяльності Національної поліції України, 
виокремити існуючі пролеми, що потребу-
ють вирішення та ускладнюють виконання 
покладених на органи поліціїї завдання, і 
врешті-решт запропонувати шляхи їх ви-
рішення. 
Соціологічний метод передбачає урізно-

манітнення враховуваних аспектів держав-
но-правової дійсності шляхом включення 
до сфери дослідження об’єктивних фактів 
соціальної дійсності, які відіграють важли-
ву роль у запровадженні змін до законодав-
ства. Цей метод дозволяє з високим ступе-
нем імовірності визначити рівень правової 
свідомості в суспільстві (отже, і стан закон-
ності та правопорядку), ставлення грома-
дян до влади в державі [7;8]. При цьому має 
бути чітко визначено їх взаємозв’язок саме 
з реаліями сучасного стану забезпечення та 
захисту прав і свобод людини та громадя-
нина, протидії злочинності, підтримання 
публічноїбезпеки та порядку. Задля цього 
передусім здійснюють аналіз документів і 
статистичних даних (що відповідають суті 
саме цього методу), соціально-правовий 
експеримент, інтерв’ювання, анкетування, 
опитування населення та практичних пра-
цівників тощо. 
Герменевтичний (або пізнавально-про-

цедурний, чи тлумачний) метод сприяє 
кращому розумінню текстів нормативно-

правових актів, важливих документів чи 
праць. Це дозволяє роз’яснювати та ви-
тлумачувати внутрішній зміст останніх, 
а також понять, визначень і термінів, які 
доводиться опрацьовувати. Крім того, 
згаданий метод важливий для розуміння 
(«тлумачення») вчинків учасників право-
відносин [8].

Висновки
Отже, підсумовуючи викладене, можна 

зробити такі підсумки цього дослідження. 
Методологія наукового дослідження 

адміністративно-правового забезпечення 
реформ у Національній поліції України 
представляє собою сукупність системи піз-
начального іструментарію (засобів, прин-
ципів, прийомів і методів пізнання, форм 
організації та проведення наукового дослі-
дження), завдяки якому дослідником ви-
рішуються завдання щодо вдосконалення 
діяльності діяльності Національної поліції 
України. 
Обрана методологія дослідження ад-

міністративно-правового забезпечення 
реформ у Національній поліції України 
вміщує в собі світоглядне вчення, завдяки 
якому здійснюється пізнання проблемних 
питань щодо реалізаціїї органами Націо-
нальної поліції України визначених у за-
конодавстві завдань та функцій, організації 
її діяльності щодо забезпечення охорони 
прав і свобод людини, протидії злочиннос-
ті, підтримання публічної безпеки і поряд-
ку, удосконалення адміністративно-право-
вого статусу цього правоохоронного орга-
ну, а також конкретні методи дослідження, 
завдяки яким вирішуються дослідницькі 
завдання щодо вдосконалення діяльності 
поліції.
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SUMMARY 
The scientifi c article is devoted to covering 

some issues of choosing a methodological approach 
to research the administrative and legal support 
of reforms in the bodies of the National Police of 
Ukraine. It is substantiated that the methodology of 
scientifi c research of administrative and legal sup-
port of reforms in the National Police of Ukraine is 
a set of systematic tools (tools, principles, techniques 
and methods of cognition, forms of organization 
and conduct of scientifi c research), through which 
researchers solve the task of improving the activities 
of the National Police Of Ukraine.

Today, the choice of research methodology is 
quite complex. Scientifi c sources differently defi ne 
such concepts and their relationships as "method-
ology", "research methods", "research methodology". 
There are objective obstacles to the choice of a par-
ticular research tool, taking into account the object 
and object of the scientifi c search.

At the same time, the methodology of research 
occupies a decisive place in the conduct of scientifi c 
research, plays a fundamental role in the process of 
cognition of a particular phenomenon under study, 
because thanks to a properly chosen research meth-
odology, the researcher can identify trends in the 
development of those issues that are the object of 
research, to reveal them. content, suggest ways to 
solve existing problems.

The chosen methodology for researching the 
administrative and legal support of reforms in the 
National Police of Ukraine contains a world-view 
teaching, through which the problematic issues 
regarding the realization of the tasks and func-
tions defi ned by the bodies of the National Police 
of Ukraine are organized, the organization of its 
activity in ensuring the protection of human rights 
and freedoms, combating crime , maintaining pub-
lic safety and order, improving the administrative 
and legal status of this law enforcement agency, 
and specifi c objectives ode research through which 
solved research tasks for improving policing.

Keywords: methodology, research methodology, 
research methods, reforms, National Police.

АНОТАЦІЯ 
Наукова стаття присвячена висвітлен-

ню окремих питань обрання методологічного 
підходу щодо дослідження адміністративно-
правового забезпечення реформ в органах На-
ціональної поліції України. Обгрунтовується, 
що методологія наукового дослідження адмі-
ністративно-правового забезпечення реформ 
в Національній поліції України представляє 
собою сукупність системи пізначального іс-
трументарію (засобів, принципів, прийомів і 
методів пізнання, форм організації та прове-
дення наукового дослідження), завдяки якому 
дослідником вирішуються завдання щодо вдо-
сконалення діяльності діяльності Національ-
ної поліції України. 
Ключові слова: методологія, методологія 

наукового дослідження, методи дослідження, 
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²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ 
ßÊ ÎÁ’ªÊÒ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß

Статья посвящена исследованию адми-
нистративно-правового регулирования ин-
новационной деятельности в Украине. Дана 
характеристика административно-право-
вого регулирования инновационной деятель-
ности, раскрыто понятие и содержание 
инновационной деятельности, ее формы и 
составляющие элементы. Выяснены осо-
бенности административно-правового регу-
лирования инновационной деятельности в 
условиях трансформации экономики Укра-
ины.
Ключевые слова: инновации, инноваци-

онная деятельность, административно-
правовое регулирование, интеллектуальная 
собственность, инновационная политика.
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мість, сьогодні інноваційну діяльність у 
сфері наукоємних технологій необхідно 
розглядати як самостійну сферу зі своїм 
специфічним об’єктом. Така ситуація зу-
мовлює потребу у зверненні до питання 
з’ясування суті інноваційної діяльності та 
її правового регулювання.

Стан дослідження
Окремі питання інноваційної діяль-

ності стали предметом дослідження та-
ких учених, як: Л. Абалкін, О. Алімов, 
М. Альберт, Б. Андрушків, П. Бубенко, 
П. Буряк, О. Гаврилюк, А. Гальчинський, 
В. Геєць, В. Кравець, М. Крупка, О. Кузь-
мін, Н. Литвин, О. Малютін, Н. Марчен-
ко, Н. Нижник, В. Россоха, О. Скочи-
ляс-Павлів, Р. Сопільник, О. Тивончук, 
В. Шамрай, Й. Шумпетер, Л. Янковська 
та ін. Окремі питання правового регулю-
вання сфери інновацій, її інтелектуаль-
ної складової стали предметом наукового 
пошуку вчених-правників О. Голяшкіна, 
М. Малець, Г. Римарчук та ін.

Метою даної статті є дослідження пра-
вової природи інноваційної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження

Слід погодитися з думкою вчених, що 
інноваційна діяльність є господарською 

Постановка проблеми
В умовах розвитку сучасного суспіль-

ства особливого наукового інтересу набу-
ває питання дослідження стану та рівня 
адміністративно-правової організації ме-
ханізму регулювання інноваційною ді-
яльністю у сфері наукоємних технологій, 
а також об’єктивні потреби в становленні 
і законодавчому впорядкуванні найбільш 
затребуваних груп суспільних відносин у 
вказаній сфері.
Адміністративно-правове регулю-

вання інноваційною діяльністю у сфері 
наукоємних технологій забезпечується 
шляхом цілеспрямованої дії держави, яка 
виступає частиною системи соціального 
регулювання суспільних відносин. Нато-
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(підприємницькою) діяльністю, якій при-
таманні такі ознаки:

1. Інноваційна діяльність характери-
зується самостійністю (майновою і орга-
нізаційною). Ця ознака «вказує на вольо-
ве джерело підприємницької діяльності. 
Громадяни і юридичні особи самостій-
но, тобто своєю владою і на свій інтерес 
здійснюють підприємницьку діяльність». 
Однак викликає сумнів теза висловлена 
В.Ф. Попандопуло, що «діяльність уста-
нов не може бути віднесена до підприєм-
ницької» [1, с. 45-67]. Як вказує О.М. Олій-
ник, «підприємництво некомерційних 
юридичних осіб як додаткова діяльність 
здійснюється, хоча і на основі і в межах 
норм і правил, встановлених законом або 
власником, але рішення про її здійснення 
приймається самою установою самостій-
но. Власник у цьому випадку не змушує 
до здійснення діяльності, а тільки ство-
рює передумови для неї». Інакше кажучи, 
господарська (підприємницька) діяль-
ність може здійснюватися і самим влас-
ником, і суб’єктом, який управляє його 
майном, на правах господарського віда-
ння зі встановленням меж такого відання 
власником майна. Самостійність суб’єктів 
інноваційної діяльності доповнюється ко-
мерційною свободою. Суб’єкт інновацій-
ної діяльності створює інноваційний про-
дукт, визначає шляхи і способи реалізації 
свого інноваційного продукту тощо.

2. Інноваційна діяльність пов’язана 
з ризиком. На думку О.О. Городова, на 
успіх інноваційної діяльності впливають 
несприятливі чинники, природа яких ко-
рениться в соціально-економічних, пси-
хологічних та інших умовах, що існують 
у цей період часу і визначають так званий 
інноваційний клімат. Серед цих чинників 
він називає інноваційний ризик як віро-
гідність втрат, що виникають при інвес-
туванні в створення інновації, інфляційні 
процеси, тривалість обігу капіталу в інно-
ваційній сфері, міждисциплінарні бар’єри 
між ученими і фахівцями різних галузей 
знання [2]. 

3. Інноваційна діяльність спрямова-
на на систематичне отримання прибут-
ку. Проте, як справедливо підкреслює 
І.В. Дойніков: «… чи є інноваційна діяль-
ність підприємництвом в чистому вигля-
ді або містить елементи підприємництва, 
носить дискусійний характер і має бути, 
очевидно, сформульований на користь 
другого твердження» [3, с. 99].

4. Регулювання державою інновацій-
ної діяльності. Визначено, що предметом 
галузі підприємницького права є підпри-
ємницькі відносини, а також тісно з ними 
пов’язані некомерційні, а також відно-
шення стосовно державного регулювання 
господарювання з метою забезпечення 
інтересів держави і суспільства. Іннова-
ційна діяльність як господарська і під-
приємницька діяльність також вимагає 
державного регулювання [3].
Державне регулювання інноваційної 

діяльності здійснюється із застосуванням 
різних правових форм і методів. Осно-
вною правовою формою державного регу-
лювання є правові акти. Це численні нор-
мативні акти, що регламентують порядок 
створення і впровадження інновацій, а 
також інші акти, спрямовані на створення 
ринкової інноваційної інфраструктури.
Державне регулювання інноваційної 

діяльності може бути прямим (директив-
ним) і непрямим, із застосуванням еконо-
мічних важелів і стимулів.
Прямий державний вплив передба-

чає:
1. Правове забезпечення інновацій-

ної діяльності – сукупність нормативно-
правових актів, спрямованих на врегу-
лювання стосунків її учасників у процесі 
створення і реалізації інновацій. Правове 
забезпечення базується на чинному зако-
нодавстві України, а також галузевих і ло-
кальних нормативних документах. Нині 
можна говорити про створення правово-
го забезпечення інноваційної діяльності, 
яке є системою норм права, регулюючого 
суспільні відносини: при визначенні пра-
вового режиму об’єктів інтелектуальної 
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власності, зокрема інновації; при регла-
ментації процесів створення, поширення 
і використання інновації (інноваційно-
го продукту); при створенні спеціальних 
організаційних структур, компетенцію 
яких утворює управління інноваційним 
процесом; при визначенні загальних за-
борон і меж втручання держави в процес 
створення, поширення і використання 
інновацій (інноваційного продукту); при 
розробці системи правових заходів, спо-
собів, засобів, стимулюючих розвиток ін-
новаційної діяльності.

2. Створення спеціальних структур, 
що займаються організаційною діяльніс-
тю у сфері інновацій, якими є органи дер-
жавного управління.

3. Пряме державне фінансування з 
бюджету різних науково-технічних дослі-
джень і проектів у формі державних суб-
сидій, субвенцій, державних замовлень 
тощо. 

4. Розробка цільових державних і 
місцевих науково-технічних програм. В 
Україні пріоритетними напрямами роз-
витку науки, технологій і техніки є: ін-
формаційно-телекомунікаційні технології 
і електроніка, авіаційні технології, нові 
матеріали і хімічні технології, нові тран-
спортні технології, перспективні озброєн-
ня, військова і спеціальна техніка, вироб-
ничі технології, технології живих систем, 
екологія і раціональне природокористу-
вання, енергозберігаючі технології.
Непряме (економічне) регулюван-

ня передбачає такі механізми, що дають 
змогу державі стимулювати поведінку 
учасників інноваційної діяльності, спря-
мовувати їх діяльність на досягнення пев-
ної мети. Зі світової практики найбільш 
важливими є три основні методи: подат-
кове стимулювання, стимулювання через 
амортизаційну політику, прямі бюджет-
ні дотації компаніям, що освоюють нові 
види продукції. При цьому вибір мети 
стимулювання є визначальним у податко-
вій політиці.

Система стимулювання має бути спря-
мована на рішення завдань загальної ак-
тивізації застосування інновацій і забез-
печення структурної перебудови і підви-
щення конкурентоспроможності продук-
ції реальних секторів економіки.
Отже, висока інноваційна активність 

забезпечується провідною роллю держа-
ви на науково-технічному ринку, у визна-
ченні національних пріоритетів і актив-
ною дією держави на процес інновацій-
ного розвитку через систему економічно-
го стимулювання. Система стимулювання 
науково-технічної та інноваційної діяль-
ності повинна включати [4, с. 43]:

1. Наукові дослідження, спрямова-
ні на реалізацію критичних пріоритетів 
(фундаментальні дослідження, оборонні 
НДДКР, дослідження державного зна-
чення у сфері охорони довкілля тощо), 
що фінансуються з державного бюджету, 
звільняються від усіх податків і зборів. 
Суб’єктами бюджетного фінансування ма-
ють бути академії наук, що мають держав-
ний статус, і їх організації, ВНЗ, державні 
наукові центри і окремі провідні держав-
ні наукові організації галузевого профілю.

2. За проривними і соціально орієн-
тованими пріоритетами в Податковому 
кодексі необхідно передбачити таке по-
даткове стимулювання: звільнити від по-
датку інвестиції, спрямовані на освоєння 
у виробництві нових видів техніки і мате-
ріалів; надавати інвестиційний податко-
вий кредит строком до 5 років; звільнити 
від податку на додаткову вартість і мит-
них зборів устаткування, яке ввозиться 
або імпортується, сировину, матеріали, 
ліцензії, нові технології, що необхідні для 
реалізації інвестиційного проєкту і не ста-
новлять конкуренцію продукції вітчизня-
них товаровиробників із провідних пріо-
ритетів, а також знизити податки і мита 
з соціально орієнтованих пріоритетів; до-
зволяти підприємствам сфери матеріаль-
ного виробництва враховувати витрати 
на НДДКР, підготовку і освоєння вироб-
ництва протягом декількох років плано-
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вого строку освоєння, включаючи їх на 
собівартість продукції; зняти обмеження 
на прискорену амортизацію наукового і 
технологічного устаткування, амортиза-
ційний строк служби призначати не за фі-
зичним зносом, а з урахуванням мораль-
ного зносу устаткування; при нарахуван-
ні податку на майно не включати в базу 
оподаткування промислових підприємств 
вартість машин, устаткування, дослідних 
зразків та інших виробів, переданих для 
випробувань і експериментів на створен-
ня науково-технічної продукції.
Як зауважують Є.П. Губін, П.Г. Лах-

но: «… Ринкова економіка, на відміну від 
економіки адміністративно-командного 
типу, є системою саморегулівною. Проте 
і ця система вимагає зовнішньої регулю-
ючої дії з метою досягнення пропорцій-
ності у рамках суспільного відтворення. 
Періодичні кризи, що приголомшували 
в XIX і XX століттях капіталістичну еко-
номіку, привели до висновку про необхід-
ність використання державного регулю-
вання з метою досягнення стабільного й 
ефективного розвитку ринку. Прогнозу-
вання і планування і є ті інструменти, які 
дозволяють усунути вказані вище недолі-
ки ринкової економіки. І прогнозування, 
і планування – іманентно властиві будь-
якій економіці інструменти, способи до-
сягнення збалансованості розвитку» [5].
Вплив держави на сферу економіки 

носить комплексний характер і не обме-
жується управлінням державними під-
приємствами. Науково-технічні і іннова-
ційні прогнози повинні стати складовою 
прогнозів соціально-економічного розви-
тку України та її регіонів. На основі таких 
прогнозів Кабінетом Міністрів України 
визначаються пріоритети державної на-
уково-технічної і інноваційної політики. 
На основі прогнозів і виявлених пріо-

ритетів розвитку наукової і інноваційної 
сфери уряд розробляє і затверджує дер-
жавні інноваційні програми і програми 
підтримки інноваційної діяльності і роз-
витку інноваційної інфраструктури. При 

формуванні державних інноваційних 
програм і цільових програм здійснюється 
конкурсний відбір включених у них інно-
ваційних проектів і проєктів розвитку ін-
новаційної інфраструктури.
Натомість, для вдосконалення законо-

давства, спрямованого на правове регу-
лювання інноваційної діяльності, а також 
для ефективного планування і прогнозу-
вання інноваційної діяльності потрібне 
проведення моніторингу, який повинен 
охоплювати такі напрями: нормативно-
правову базу; організаційну структуру; 
систему управління; інтелектуальний по-
тенціал; сферу освіти в галузі науково-
технічного менеджменту; фінансово-кре-
дитну систему; інноваційну політику дер-
жави (регіону).
Як видно, перераховані вище ознаки 

є загальними, властивими будь-якій під-
приємницькій діяльності, тому виділимо 
факультативні ознаки, які також вказують 
на особливості інноваційної діяльності:

1. Системний характер. Інноваційній 
діяльності притаманний системний ха-
рактер, який проявляється в тому, що ін-
новаційна діяльність є системою дій, які 
призводять до послідовної зміни станів 
нового наукового знання або результату 
наукового дослідження [6]. Ця зміна ста-
нів відбувається у рамках конкретних ста-
дій інноваційного процесу.
Інноваційний процес складається з та-

ких стадій:
– фундаментальні дослідження, які 

спрямовані на отримання нових наукових 
знань у конкретній сфері;

– прикладні дослідження, метою їх 
проведення є знаходження шляхів прак-
тичного застосування наукових знань, 
отриманих на стадії фундаментальних до-
сліджень;

– експериментальні наукові дослі-
дження і дослідно-конструкторські роз-
робки (НДДКР), які спрямовані на ство-
рення або удосконалення на базі резуль-
татів прикладних досліджень зразків по-
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вої техніки, матеріалів, розробка нових 
технологічних процесів;

– впровадження нововведень на ви-
робництві, тобто широкомасштабне ви-
робництво нової техніки і впровадження 
нових технологій;

– реалізація, тобто доведення матеріа-
лізованих нововведень до споживача.
Окремі вчені вважають, що під іннова-

ційним процесом слід розуміти послідов-
ний ланцюг подій, у ході яких інновація 
визріває від ідеї до конкретного продук-
ту, технології або послуги і поширюється 
в господарській практиці [7]. У науковій 
літературі подаються й інші більш дета-
лізовані визначення елементів інновацій-
ного процесу, виражені етапами іннова-
ційного циклу.
На думку О. Голяшкіна, правова мо-

дель інноваційного процесу має бути по-
дана в таких взаємопов’язаних юридич-
них нормах, розрахованих на правове ре-
гулювання інноваційної діяльності:

– норми, регулюючі, організаційні, 
майнові та інші відносини в процесі отри-
мання і створення інновації (інноваційно-
го продукту);

– норми, що регулюють відносини з 
передачі прав на інновацію (інновацій-
ний продукт);

– норми, що регулюють відносини при 
реалізації інновації (інноваційного про-
дукту).
Учений вважає, що окремі суб’єкти 

можуть ефективно виконувати лише свою 
стадію інноваційного процесу, переда-
ючи потім її результати для продовжен-
ня іншим суб’єктам. Наприклад, стадії, 
пов’язані з фундаментальними, приклад-
ними дослідженнями, експериментальни-
ми науковими дослідженнями і дослідно-
конструкторськими розробками, не може 
собі дозволити за свій власний рахунок 
практично жодна комерційна організа-
ція, оскільки цей вид діяльності досить 
витратний, трудомісткий і може бути 
збитковим. Отже, на цих стадіях можуть 
бути задіяні наукові організації, чия ді-

яльність фінансується за рахунок бюджет-
них коштів держави [8].

Висновки
Отже, інноваційна діяльність вима-

гає комплексного нормативно-правово-
го регулювання, тобто одних лише ци-
вільно-правових норм, що відносяться 
до інституту інтелектуальної власності, 
а також норм зобов’язального права, що 
опосередковують обіг майнових і немай-
нових прав і договірних конструкцій про 
порядок проведення дослідно-конструк-
торських і науково-дослідних робіт не-
достатньо. Необхідність участі держави, 
специфіка наукової та інноваційної сфери 
вимагають врахування інших правових 
норм, що регламентують правовий статус 
суб’єктів, сферу управління, стимулюван-
ня науково-технічної та інноваційної ді-
яльності.
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SUMMARY 
The article is devoted to the study of administra-

tive regulation of innovation in Ukraine. The char-
acteristic of administrative and legal regulation of in-
novation activity is given, the concept and content of 
innovation activity, its forms and constituent elements 
are disclosed. The features of the administrative and 
legal regulation of innovation in the conditions of 
transformation of the economy of Ukraine are clari-
fi ed.

It is emphasized that innovative activity is an 
economic (entrepreneurial) activity, which is char-
acterized by the following features: 1. Legal support 
for innovation activity - a set of normative-legal acts 
aimed at regulating the relations of its participants 
in the process of creating and implementing innova-
tions. Legal support is based on the current legislation 
of Ukraine, as well as industry and local regulatory 
documents. Now we can talk about the creation of le-
gal support for innovation, which is a system of rules 
of law governing public relations: in determining the 
legal regime of intellectual property objects, in par-
ticular innovation; when regulating the processes of 
creation, dissemination and use of innovation (inno-
vative product); when creating specialized organiza-
tional structures whose competence is the management 
of the innovation process; in defi ning the general pro-
hibitions and limits of state intervention in the pro-
cess of creation, dissemination and use of innovations 
(innovative product); in developing a system of legal 
measures, methods, means that stimulate the develop-
ment of innovative activity. 2. Establishment of spe-
cial structures engaged in organizational activity in 
the fi eld of innovation, which are the bodies of public 
administration. 3. Direct state funding from the bud-
get of various scientifi c and technical researches and 
projects in the form of state subsidies, subsidies, gov-
ernment procurement, etc. 4. Development of targeted 
state and local scientifi c and technical programs. In 
Ukraine, the priority areas for the development of 
science, technology and technology are: information 
and telecommunication technologies and electronics, 
aviation technologies, new materials and chemical 
technologies, new transport technologies, promising 
weapons, military and special equipment, production 
technologies, technologies of living systems, ecology 
and rational environmental management, energy-
saving technologies.

Key words: innovation, innovation, adminis-
trative regulation, intellectual property, innovation 
policy.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню адміні-

стративно-правового регулювання інновацій-
ної діяльності в Україні. Дана характеристи-
ка адміністративно-правового регулювання 
інноваційної діяльності, розкрито поняття 
та зміст інноваційної діяльності, її форми і 
складові елементи. З'ясовано особливості ад-
міністративно-правового регулювання інно-
ваційної діяльності в умовах трансформації 
економіки України.
Ключові слова: інновації, інноваційна ді-

яльність, адміністративно-правове регулю-
вання, інтелектуальна власність, інновацій-
на політика.
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ÍÀÓÊÎÂ² ÏÎÃËßÄÈ ÍÀ ÇÌ²ÑÒ ² ÑÓÒÍ²ÑÒÜ 
ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß

Статья посвящена характеристике 
правовой природы исполнительного произ-
водства. Выделены подходы, которые пред-
ложены учеными относительно понимания 
исполнительного производства и его значения 
для принудительного исполнения судебных ре-
шений и решений других органов. 
Ключевые слова: исполнительное произ-

водство, принудительное исполнение, адми-
нистративно-правовое регулирование, судеб-
ные решения, государственный исполнитель, 
частный исполнитель.
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ких учених, як: В. Авер’янов, О. Андрій-
ко, К. Афанасьєв, Б. Борисов, В. Гаращук, 
І. Голосніченко, Р. Калюжний, С Ківалов, 
Т. Коломоєць, Н. Нижник, О.Остапенко, 
X. Ярмакі та ін. Водночас, ці дослідження 
стосувалися окремих аспектів виконавчого 
провадження, проте його правова природа 
сьогодні досліджена ще не достатньо.

Метою даної статті є дослідження право-
вої природи виконавчого провадження.

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Сучасний стан виконання судових рі-
шень свідчить, що виконавче провадження 
залишається одним із найслабших елемен-
тів, спрямованих на забезпечення реалізації 
належного захисту порушених, невизнаних 
та оспорюваних прав, свобод і інтересів [1, 
с. 242]. 
Виконавче провадження, відповідно 

до Закону України «Про виконавче про-
вадження», – це завершальна стадія судо-
вого провадження і примусове виконання 
судових рішень та рішень інших органів 
(посадових осіб) – сукупність дій визначе-
них у цьому Законі органів і осіб, що спря-
мовані на примусове виконання рішень і 
проводяться на підставах, у межах повно-
важень та у спосіб, що визначені Консти-
туцією України, цим Законом, іншими за-
конами та нормативно-правовими актами, 
прийнятими відповідно до цього Закону, а 
також рішеннями, які відповідно до цього 

Постановка проблеми
Сучасна юридична наукова думка 

з-поміж дискусійних питань виокремлює 
питання правової природи виконавчого 
провадження, яке впродовж тривалого часу 
є предметом гострих дискусій. Окремі нау-
ковці схильні вважати, що виконавче прова-
дження є самостійною галуззю, що регулю-
ється нормами виконавчого права як само-
стійної галузі права в системі права України. 
Однак, одностайності у цьому питанні ще не 
досягнуто, а тому вказану галузь називають 
по-різному, і «виконавче-процесуальне пра-
во», і «виконавче право», і «цивільне вико-
навче право», а найчастіше «виконавче про-
вадження». Така ситуація зумовлює потребу 
у зверненні до питання з’ясування суті ви-
конавчого провадження.

Стан дослідження
Окремі питання виконавчого прова-

дження стали предметом дослідження та-
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Закону підлягають примусовому виконан-
ню. [2, ст. 1].
Однак, сьогодні із розвитком та ре-

формуванням інституту примусового ви-
конання рішень юрисдикційних органів 
серед провідних науковців та практиків, 
які приділяли увагу питанням виконавчо-
го провадження, його дефініції та змісту 
(Ю.В. Білоусов, Є.М. Гришко, О.М. Капля, 
М.П. Омельченко, Н.Я. Отчак, М.Й. Ште-
фан, С.М. Штефан, С.В. Щербак, В.В. Яр-
ков та інші), вважається, що таке законо-
давче визначення поняття виконавчого 
провадження вже не відображає сутність 
виконавчого провадження та потребує до-
даткового вивчення та аналізу.
Необхідно зауважити, що в науковій лі-

тературі [3, с. 582] існує декілька підходів до 
визначення правової природи виконавчого 
провадження та норм, що регулюють цю 
сферу.
Умовно можна виділити такі підходи до 

правової природи норм про виконавче про-
вадження:

1. Виконавче провадження розглядаєть-
ся як невід’ємний елемент (стадія) цивільно-
го процесу і відповідно є частиною цивіль-
ного процесуального права. Варто сказати, 
що таке розуміння було традиційним для 
радянського етапу розвитку законодавства і 
науки. Зазначена позиція, передусім, ґрун-
тувалася на тому, що примусове виконан-
ня судових рішень регулювалося нормами 
ЦПК УРСР.

2. Виконавче провадження є підгалуз-
зю адміністративного права (адміністра-
тивного процесу). Головним аргументом 
цієї позиції є твердження про особливий 
правовий статус органів примусового ви-
конання, зокрема державної виконавчої 
служби, що відноситься до органів вико-
навчої влади. Отже, державний викона-
вець, як посадова особа органу виконавчої 
влади, наділений владними повноважен-
нями щодо всіх інших учасників виконав-
чого провадження.

3. Виконавче провадження утворює са-
мостійну комплексну галузь права. При-
чому в рамках такого підходу одні автори 
схильні відносити цю галузь до позапроце-
суальних (матеріальних) галузей права, інші 

ж, навпаки, підкреслюють її процесуальний 
характер.
Особливості виконавчого провадження 

зумовлюють і специфіку правового регулю-
вання. Сьогодні виконавче провадження 
практично виведено з системи цивільного 
законодавства. Крім того, застосування за-
ходів примусового виконання і до несудо-
вих актів (постанов органів, уповноваже-
них розглядати справи про адміністративні 
правопорушення тощо) свідчить про те, що 
виконавча діяльність не зводиться лише до 
«логічного завершення судочинства». У ви-
конавчому провадженні також діють і дея-
кі власні принципи, відмінні від принципів 
цивільного права.
Одним із перших про самостійність ви-

конавчого провадження висловився ще в 
1975 р. російський учений М. К. Юков [4]. 
На його думку, провадження з виконання 
судових рішень та рішень інших юрисдик-
ційних органів – це не стадія цивільного 
процесу. Науковець стверджував, що ви-
конавче право «є однією з галузей права, 
без якої система права не може нормально 
функціонувати. Виконавче право регулює 
правовідносини, що складаються в процесі 
виконавчого провадження, де суб’єктивне 
матеріальне право або охоронюваний за-
коном інтерес, порушений або оскаржений 
боржником і підтверджений юрисдикцій-
ним актом, реалізується через механізм 
державного примусу» [4, с. 45-46]. Учений 
дійшов висновку, що ця галузь права має 
юридичну цілісність, свій окремий предмет 
і особливий метод правового регулювання, 
власні принципи і загальні положення.
Натомість, М.П. Омельченко, М.Й. Ште-

фан, С.М. Штефан вважають, що виконавче 
провадження характеризується певними 
рисами, притаманними йому: 1) право-
вою основою виконавчого провадження є 
Конституція України та система законів і 
підзаконних актів, якими воно регулюєть-
ся; 2) примусове виконання рішень покла-
дається на державну виконавчу службу та 
систему її органів; 3) діяльність державної 
виконавчої служби та системи її органів реа-
лізується на підставах, способами та у межах 
повноважень, визначених законодавством 
про виконавче провадження, і спрямовуєть-
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ся на своєчасне, повне і неупереджене при-
мусове виконання рішень юрисдикційних 
органів; 4) для суб’єктів виконавчого прова-
дження законодавством встановлено сукуп-
ність процесуальних прав та обов’язків, ре-
алізація яких спрямовує діяльність суб’єктів 
виконавчого провадження на досягнення 
мети примусового виконання рішень юрис-
дикційних органів; 5) встановленням гаран-
тій прав і законних інтересів осіб, поруше-
них у процесі вчинення виконавчих дій; 
6) гарантуванням законності виконавчих 
дій шляхом встановлення відповідальності 
суб’єктів виконавчого провадження за по-
рушення і невиконання ними встановлених 
законодавством обов’язків [5, с. 7-8].
На нашу думку, такий підхід з ураху-

ванням сутності та специфіки регульованої 
сфери суспільних відносин, характеру і мети 
такого регулювання є кращим, з тим лише 
уточненням, що виконавче провадження 
необхідно розглядати як основу процесу-
альної галузі права.
При цьому сьогодні немає чіткого роз-

межування між поняттями «виконавче про-
вадження» і «виконавче право». Виконавче 
провадження, з наших позицій, становить 
особливу нормативно встановлену процеду-
ру або сукупність процедур, що мають сво-
єю головною метою примусове виконання 
судових актів, а також актів інших органів. 
Виконавче провадження неоднорідне і, по 
суті, може бути визначено через сукупність 
низки проваджень, які диференціюються 
між собою в залежності від характеру справ і 
виконавчих документів. У цьому сенсі вико-
навче провадження як сукупність процесу-
ально-виконавчих норм, що регламентують 
окремий порядок примусового виконання, 
є виконавчим правом і входить до нього як 
невід’ємна складова.
З юридичних позицій процес є реаліза-

цією норм матеріального права. Процесу-
альний характер цієї галузі випливає з та-
кого. Будь-який суб’єкт права бере участь 
у матеріальних регульованих правовідно-
синах. Незалежно від конкретної галузевої 
приналежності регульованих правовідно-
син реалізація можливостей, передбачених 
їх змістом, відбувається в межах конкрет-
ного обсягу суб’єктивного права кожного з 

учасників правовідносин. І як тільки один із 
суб’єктів намагається вийти за межі надано-
го йому суб’єктивного матеріального права, 
виникає загроза порушення права іншого 
учасника цих правовідносин.
Юридичною підставою виникнення 

правовідносин у виконавчому проваджен-
ні можна розглядати будь-яке відхилення 
від передбаченого порядку реалізації ме-
ханізму захисту прав і законних інтересів 
суб’єктів права. Суд або інший юрисдикцій-
ний орган завершує свою діяльність з роз-
гляду спору винесенням рішення, в якому 
закріплюються права та обов’язки суб’єктів, 
які зверталися за захистом права або від-
новленням правового статусу. Виходячи з 
ідеї загальнообов’язковості винесених актів, 
зазначені в рішенні суб’єкти повинні його 
виконати. Якщо один із суб’єктів не вико-
нує вимоги акта, він тим самим порушує 
нормальний перебіг процесу захисту права. 
У подібних випадках законодавство перед-
бачає оптимальний спосіб вирішення кон-
фліктних відносин – втручання публічного 
суб’єкта, головною метою якого є створення 
дієвого механізму захисту права [6, c. 11-12].
Зазначений механізм починає діяти з 

моменту звернення особи за захистом права 
і закінчується реальним відновленням ситу-
ації щодо суб’єкта, чиє право було поруше-
но. Причому умовно весь механізм захисту 
права можна розділити на дві стадії, що по-
слідовно змінюються: 

1) встановлення обґрунтованості вимоги 
суб’єкта права; 

2) здійснення цієї вимоги в разі, якщо 
вона виявляється обґрунтованою.
Принципово важливим у цьому контек-

сті є застереження про те, що на стороні пу-
блічного органу можуть бути різні суб’єкти 
в залежності від функцій і конкретної ком-
петенції державних органів. Судові органи 
в рамках зазначеного механізму займають 
хоча і провідне, але далеко не єдине місце.
Мабуть, головне, що об’єднує правове 

регулювання всього механізму захисту прав, 
– це можливість його існування лише в про-
цесуальній формі.
У цьому контексті варто звернути увагу 

на думки С.В. Щербака, який зазначає, що 
сьогодні, враховуючи зміни, яким піддаєть-
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ся виконавче провадження останнім часом, 
«законодавче визначення поняття «вико-
навчого провадження» через «сукупність дій 
органів і посадових осіб...» є доволі вузьким 
та не відображає всієї багатогранності про-
цесу примусового виконання рішень, що 
вийшов за рамки вищезазначеного понят-
тя». З огляду на це, вчений вважає, що фак-
тично під поняттям «виконавче проваджен-
ня» об’єднано кілька видів проваджень, які 
можуть бути виокремлені один від одного, а 
тому, у випадку об’єднання, доцільно сукуп-
ність таких проваджень називати виконав-
чим процесом [7].
Отже, процесуальні норми характеризу-

ють не тільки судову форму захисту поруше-
ного або оскарженого права. Процесуаль-
ні правовідносини можуть існувати і після 
винесення рішення судом до етапу повно-
го відновлення порушеного суб’єктивного 
права. Це відбувається, зокрема, якщо осо-
ба, яка зобов’язана виконати певні вимоги, 
зазначені в акті державного органу, добро-
вільно їх не виконує. У цьому випадку дер-
жава зобов’язана застосувати примус, наяв-
ність якого обумовлена метою всього меха-
нізму захисту права.
Застосування публічним суб’єктом (ор-

ганом примусового виконання – держав-
ною виконавчою службою) примусу для 
здійснення повного захисту права суб’єкта 
в особливій процесуальній формі і стано-
вить зміст комплексу норм, що регулюють 
виконавче провадження. Водночас з огля-
ду на вказане вище, про виконавче право 
доцільно говорити як про процесуальну 
галузь.
Згадуваний нами С.В. Щербак, пропо-

нує для визначення сукупності проваджень 
із примусового виконання рішень юрисдик-
ційних органів застосовувати термін вико-
навчий процес та визначити його дефініцію 
як «врегульовану нормами законодавства 
про виконавче провадження діяльність ор-
ганів державної виконавчої служби та інших 
суб’єктів виконавчого процесу, здійснювану 
в особливій процесуальній формі, та спря-
мовану на забезпечення примусового вико-
нання рішень судів та інших юрисдикцій-
них органів, а також реальне поновлення 
прав фізичних та юридичних осіб шляхом 

застосування заходів примусового виконан-
ня» [7].
О.О. Чумак підтримує позиції науковців, 

які вважають діяльність щодо примусового 
виконання рішень юрисдикційних органів 
– процесуальною діяльністю та пропонують 
визначати діяльність уповноважених орга-
нів з примусового виконання рішень як ви-
конавчий процес. Така позиція, на думку 
вченого, підтверджується також стадійністю 
діяльності державних виконавців. О.О. Чу-
мак підкреслює, що сього дні на законодав-
чому рівні діяльність щодо примусового ви-
конання рішень не розділена на стадії, але 
серед науковців, які досліджують виконавче 
провадження, питання його стадійності не 
викликає сумнівів. Науковець вважає, що 
виконавчий процес складається з певних 
стадій: начальної, підготовчої, стадії фактич-
ного виконання та кінцевої [3, c. 585].
Погоджуємось з О.О. Чумак, що вико-

навчим провадженням «доцільно називати 
провадження, в межах якого шляхом вчи-
нення спеціальних процесуальних дій, дося-
гається певний проміжний результат, який 
взагалі сприяє примусовому виконанню рі-
шень юрисдикційних органів (наприклад, 
провадження із опису майна) та окремим 
виконавчим провадженням – конкретну 
справу із примусового виконання конкрет-
ного рішення. Тобто в межах окремого ви-
конавчого провадження з метою досягнен-
ня його основної мети – повного своєчасного 
та неупередженого примусового виконання 
рішення, уповноваженими особами реалізу-
ються певні виконавчі провадження (оціню-
вання майна, передача його на реалізацію, 
розподіл стягнутих коштів тощо) [3].

Висновки
Отже, жодним чином не принижуємо по-

зитивного значення наукової дискусії, однак 
вважаємо, що швидке усунення протиріч і 
неузгодженостей у питанні встановлення 
юридичної природи норм, що регулюють 
примусове виконання судових актів і актів 
інших органів, дозволило б виробити одна-
ковий підхід у законодавчому регулюван-
ні виконавчого провадження, що загалом 
справляло б позитивний вплив на вказану 
сферу суспільних відносин.
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SUMMARY 
The article deals with the characterization of 

the legal nature of enforcement proceedings. The 
approaches that scholars have proposed to under-
stand enforcement proceedings and its importance 
for enforcement of judgments and decisions of other 
bodies are highlighted.

It is stated that there are several approaches 
in the scientifi c literature to the legal nature of the 
rules on enforcement proceedings: 1. Executive 
proceedings are regarded as an integral element 
(stage) of the civil process and are accordingly part 
of civil procedural law. It is worth saying that this 
understanding was traditional for the Soviet stage 
of law and science. 2. Enforcement proceedings are 
an area of administrative law (administrative pro-
cess). The main argument of this position is the as-
sertion about the special legal status of enforcement 
agencies, in particular the state executive service, 
which refers to the executive authorities. Therefore, 
the public executor, as an offi cial of the executive 
authority, is endowed with authority over all other 
participants in the enforcement proceedings. 3. The 
enforcement process forms an independent complex 
area of law. Moreover, within the framework of 
such an approach, some authors tend to refer this 
branch to the non-procedural (substantive) branch-
es of law, while others, on the contrary, emphasize 
its procedural character.

Key words: enforcement proceedings, enforce-
ment, administrative and legal regulation, court 
decisions, state executor, private enforcement agent.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена характеристиці пра-

вової природи виконавчого провадження. Виді-
лено підходи, які запропоновані вченими щодо 
розуміння виконавчого провадження та його 
значення для примусового виконання судових 
рішень та рішень інших органів.
Ключові слова: виконавче провадження, 

примусове виконання, адміністративно-пра-
вове регулювання, судові рішення, державний 
виконавець, приватний виконавець.
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ÔÎÐÌÈ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÈÕ ÇÍÀÍÜ ÏÐÈ ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍ² 
ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÃÎ ÏÎÂÎÄÆÅÍÍß Ç² ÇÁÐÎªÞ ÒÀ 

ÑÓÁ’ªÊÒÈ ¯Õ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß

В статье рассмотрены проблемные вопро-
сы форм использования специальных знаний 
в уголовном производстве. На основе анализа 
мнений ученых определены процессуальные и 
непроцессуальные формы их использования. 
Проанализировано уголовно-процессуальное 
законодательство о деятельности специали-
ста и определено доказательственное значе-
ние результатов привлечения специалистов к 
проведению следственных действий. Охарак-
теризованы формы использования специаль-
ных знаний при расследовании незаконного об-
ращения с оружием, боевыми припасами или 
взрывчатыми веществами.
Ключевые слова: уголовное преступление, 

специальные знания, специалист, формы ис-
пользования специальных знаний, незаконное 
обращение с оружием.
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уковій полеміці сприяють також зміни зако-
нодавства та відсутність у ньому чіткого пере-
ліку форм використання спеціальних знань.

Аналіз публікацій, у яких 
започатковано розв’язання даної проблеми
Проблемам використання спеціальних 

знань у кримінальному провадженні приді-
лялась увага з боку багатьох українських та 
зарубіжних учених. Основу досліджень у цій 
галузі склали роботи вчених-криміналістів 
ще на початку 60-х років минулого століття. 
Серед них потрібно зазначити роботи таких 
учених, як Л. Є. Арокцер, В. Д. Арсеньєв, 
Р. С. Бєлкін, А.І. Вінберг, В. Г. Гончаренко, 
Г. І. Грамович, А. В. Дулов, О. О. Ейсман, 
О. О. Закатов, В. Г. Заблоцький, Г. Г. Зуйков, 
Є. І. Зуєв, П. П. Іщенко, В. К. Лисиченко, 
В. Н. Махов, В. С. Мітричев Г. М. Надгорний, 
М. Я. Сегай, З. М. Соколовський, 
І. М. Сорокотягін, І. Я. Фридман, 

В. В. Циркаль, В. І. Шиканов, О. Р. Шляхов 
та ін. З початку 1990-х років і до теперіш-
нього часу зазначеним проблемам приділено 
увагу у роботах Т. В. Авер’янової, І. А. Алієва, 
С. Ф. Бичкової, Б. М. Бішманова, Ф. М. Джа-
вадова, А. В. Іщенка, О. М. Зініна, Н. І. Кли-
менко, Н. П. Майліс, І. В. Пирога, О. Р. Ро-
синської, М. В. Салтевського, М. Г. Щерба-
ковського. У публікаціях наведених авторів 
досить повно зазначено теоретичні основи 
використання спеціальних знань, описано 
їх види та форми. Однак форми спеціальних 
знань є динамічною категорією та залежать 
від багатьох чинників, у тому числі і змін у 

Постановка проблеми
Розуміння поняття спеціальних знань та 

їх видів є важливим для теорії криміналісти-
ки. Але для практики розслідування кримі-
нальних правопорушень більш суттєвим, на 
нашу думку, є поняття форм використання 
спеціальних знань. У філософському розумін-
ні форма є способом існування змісту, його 
внутрішньою структурою, організацією і зо-
внішнім виразом. Тобто форми використання 
спеціальних знань є ні чим іншим як спосо-
бом реалізації теоретичних положень науки в 
практиці розслідування злочинів. Незважаю-
чи на достатню розробленість форм викорис-
тання спеціальних знань, серед науковців і 
досі виникають дискусії з цього приводу. На-
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законодавстві, особливостей використання 
при розслідуванні окремих видів злочинів. 
Незаконне поводження зі зброєю, бойови-
ми припасами або вибуховими речовинами 
є одним з небезпечних на сьогодні злочинів, 
розслідування якого неможливо без застосу-
вання спеціальних знань у різних формах. У 
роботах науковців цьому питанню приділено 
недостатньо уваги.

Метою статті є проведення наукового ана-
лізу думок науковців та надання пропозицій 
щодо форм використання спеціальних знань 
при розслідуванні незаконного поводження 
зі зброєю.

Виклад основного матеріалу
Оскільки розслідування кримінальних 

проваджень чітко регламентовано кримі-
нальним процесуальним кодексом, більшість 
науковців наводить перелік форм викорис-
тання спеціальних знань у відповідності до їх 
регламентації саме цим нормативним актом. 
Так, В. М. Махов виділяє три групи форм ви-
користання спеціальних знань. До першої 
групи він відносить форми, прямо передба-
чені законом: проведення судових експер-
тиз, залучення спеціалістів до участі в слідчих 
діях, участь перекладача. До другої групи від-
носяться форми, про які згадується у законі: 
ревізія, що призначається на вимогу слідчого; 
документальні перевірки; медичне освідуван-
ня для дачі висновку про направлення особи 
на примусове лікування від алкоголізму; відо-
мчі розслідування; відомчі товарознавчі екс-
пертизи та інші непроцесуальні дії, які утво-
рюють документи, складені з використанням 
спеціальних знань, що мають значення при 
розслідуванні. Третю групу складають фор-
ми, пов’язані з витребуванням слідчим доку-
ментів, що містять довідкові та інші відомості, 
підготовлені з використанням спеціальних 
знань обізнаних осіб. Ці документи хоч і ма-
ють відношення до справи, але не містять ві-
домості про злочин [1, с. 79-86]. 
Подібної класифікації щодо форм спе-

ціальних знань, що використовуються при 
розслідуванні злочинів проти громадського 
порядку, спираючись на КПК України, до-
тримується А. М. Лазебний. Перша група 
– форми, прямо передбачені законом: про-

ведення судових експертиз, залучення фахів-
ців (у тому числі педагогів) до участі в слідчих 
(розшукових) діях, участь перекладача у кри-
мінальному провадженні. Друга група вклю-
чає наступні форми: ревізію, що призначаєть-
ся на вимогу слідчого; судово-медичне осві-
дування, передбачене ст. 241 КПК України; 
медичний огляд для дачі висновку про на-
правлення особи на примусове лікування. До 
третьої групи він відносить форми, пов’язані 
з витребуванням слідчим документів, що міс-
тять довідкові та інші відомості, стосуються 
провадження, підготовлені з використанням 
знань спеціалістів, але не заміняючи висно-
вків експертів та інших документів, які скла-
даються у встановленому порядку. «На відмі-
ну від форм другої групи, документи третьої 
групи не містять відомостей про кримінальне 
правопорушення. Здебільшого це довідки 
разового характеру, що містять відповіді на 
запити слідчого. Вони можуть, наприклад, 
засвідчувати або роз’яснювати положення 
відомчих наказів та інструкцій, аналіз яких 
вимагає спеціальних знань. Документи цієї 
групи можна поділити на ті, які складаються 
спеціально за запитом слідчого, і ті, які були 
складені раніше» [2, с. 101-104].
Достатньо велику кількість форм нази-

ває В. І. Шиканов, не поділяючи їх на групи, 
що, на нашу думку, є не зовсім правильним: 
«а) безпосереднє використання спеціальних 
знань слідчим, прокурором і складом суду, 
тобто тими особами, на яких у процесуаль-
ному порядку покладений обов’язок щодо 
збирання та оцінювання судових доказів; б) 
використання спеціальних знань обізнаних 
осіб без залучення їх до участі в слідчих діях 
(консультації, отримання різного роду дові-
док зі спеціальних питань); в) використання 
результатів позасудових (відомчих, адміні-
стративних) розслідувань, а також результа-
тів досліджень окремих об’єктів, що прово-
дяться під час зазначених розслідувань або 
при інших умовах; г) використання спеціаль-
них знань обізнаних осіб, залучених до вико-
нання процесуальних функцій спеціаліста; д) 
використання спеціальних знань обізнаних 
осіб, притягнутих до виконання процесу-
альних функцій судового експерта; е) вико-
ристання спеціальних знань перекладачів і 
осіб, що розуміють знаки німого або глухого; 



Áîðèñîâ Ñ.Ã. - Ôîðìè ñïåö³àëüíèõ çíàíü ïðè ðîçñë³äóâàíí³ íåçàêîííîãî ïîâîäæåííÿ...

217

ж) призначення ревізій у порядку, передба-
ченому законом; з) проведення по завданню 
слідчого або суду технічних та інших обсте-
жень» [3, с. 7]. Дещо меншу кількість форм 
використання спеціальних знань також без 
поділення на групи зазначають О. О. Закатов 
і Ю. М. Оропай: безпосереднє використання 
слідчим спеціальних знань у науці, техніці, 
мистецтві чи ремеслі; призначення експер-
тиз; призначення ревізій; консультаційна 
допомога спеціаліста без залучення його до 
безпосередньої участі в слідчих діях; участь 
спеціаліста в слідчих діях [4, с. 8]. 
Залежно від законодавчої регламентації 

поділяє форми використання спеціальних 
знань Г. І. Грамович: вказані та регламенто-
вані кримінально-процесуальним кодексом: 
«використання спеціальних знань слідчим; 
спеціалістом, який бере участь у слідчих діях; 
педагогом при допиті неповнолітнього; пере-
кладачем і особою, яка розуміє знаки німого 
або глухого; обізнаною особою при проведен-
ні слідчої дії без безпосередньої участі слідчо-
го; судово-медичним експертом або лікарем 
при проведенні судово-медичного освідуван-
ня; експертом, призначеним особою, яка про-
водить дізнання, слідчим, прокурором або 
судом; вказані, але не регламентовані кримі-
нально-процесуальним кодексом; не вказані і 
не регламентовані законом»; вказані, але не 
регламентовані кримінально-процесуальним 
кодексом і не вказані та не регламентовані за-
коном: «ревізія; технічні та інші обстеження; 
попереднє дослідження слідів, речових до-
казів обізнаною особою для отримання орі-
єнтуючої інформації; проведення досліджень 
співробітниками експертно-криміналістич-
них підрозділів; консультаційно-довідкова 
робота; технічна допомога обізнаної особи» 
[5, с. 15].
Значна група науковців виділяє три фор-

ми спеціальних знань у залежності від про-
цесуального статусу особи, яка ними володіє: 
використання слідчим спеціальних знань, 
спеціалістом під час участі у слідчих діях, 
експертом при проведенні експертизи. За-
значені форми використання спеціальних 
знань більшість учених-криміналістів нази-
ває «процесуальними». Ми приєднуємось до 
думки науковців, які поділяють форми вико-
ристання спеціальних знань на процесуальні 

та непроцесуальні. Якщо з приводу проце-
суальних форм особливих дискусій серед на-
уковців немає, то поняття «непроцесуальні» 
форми в окремих науковців викликає запе-
речення. З приводу неприпустимості вико-
ристання непроцесуальних форм виступають 
В. К. Лисиченко та В. В. Циркаль: «При роз-
гляді форм використання спеціальних знань 
та видів участі спеціалістів на досудовому 
слідстві та в суді потрібно керуватися норма-
ми кримінального процесуального закону. У 
чітко регламентованих законом стадіях кри-
мінального судочинства, до яких відноситься 
і досудове слідство та провадження у суді, не-
процесуальні форми використання спеціаль-
них знань та залучення спеціалістів непри-
пустимі» [6, с. 18]. Під «непроцесуальними» 
формами розуміються такі, використання 
яких прямо не передбачено законом. Але все 
ж таки ці форми використовуються під час 
досудового розслідування, тобто у криміналь-
ному процесі. Ми вважаємо, що термін «не-
процесуальні» є не зовсім вдалим, та пропо-
нуємо визначати їх як «факультативні», тобто 
ті, що не є обов’язковими до використання. 
Розглянемо детальніше зазначені форми спе-
ціальних знань у взаємозв’язку з суб’єктами, 
які їх використовують.
До процесуальних форм використання 

спеціальних знань, за аналізом думок науков-
ців, відносяться: використання слідчим, про-
курором власних спеціальних знань, участь 
спеціаліста при проведенні слідчих (розшуко-
вих) дій, проведення судових експертиз. До 
допоміжних процесуальних форм В. С. Кузь-
мічов та І. В. Пиріг, погоджуючись з В. К. Ли-
сиченком, додають «участь судово-медичного 
експерта або лікаря під час огляду і ексгума-
ції трупа, залучення перекладача; участь при 
допиті німої або глухої особи, що їх розуміє; 
присутність педагога під час допиту неповно-
літнього свідка» [7, с. 27]. 
Така процесуальна форма, як викорис-

тання слідчим спеціальних знань самостій-
но, завжди була й залишається дискусійною 
серед науковців. Відповідно до КПК України 
слідчий, прокурор є представниками сторо-
ни обвинувачення. Слідчий несе відповідаль-
ність за повне, швидке та неупереджене роз-
слідування кримінального правопорушення. 
Для цього він використовує свою фахову під-



Äèñêóñ³¿, îáãîâîðåííÿ, àêòóàëüíî

218ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 3, 2018

готовку, що включає, перш за все, знання у 
різних галузях права та інших науках: кримі-
налістиці, психології, логіці, судовій медици-
ні, психіатрії тощо. Сучасний рівень техніч-
ного оснащення злочинності також ставить 
перед слідчим вимоги оволодіння знаннями 
в інших галузях: науки, техніки, ремесла та 
вміння застосовувати різноманітні наукові 
методи. Від рівня знань слідчого загалом за-
лежить успіх розслідування. Але якщо вести 
мову про процесуальні, тобто передбачені 
нормами КПК України випадки застосуван-
ня слідчим спеціальних знань, то ми не зна-
йдемо зазначених положень у чинному зако-
ні. Окремі положення, наприклад ст. 236, ст. 
237, надають право слідчому проводити під 
час проведення обшуку чи огляду вимірю-
вання, фотографування, звуко- чи відеозапис, 
складати плани і схеми, виготовляти графічні 
зображення обшуканого чи оглянутого житла 
чи іншого володіння особи чи окремих речей, 
виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і 
вилучати речі і документи, які мають значен-
ня для кримінального провадження. Однак 
перелічені дії виконуються на основі знань, 
отриманих при вивченні курсу криміналісти-
ки, що входить у підготовку слідчих. Знання 
в галузі криміналістичної техніки можна вва-
жати спеціальними, але це залежить від рівня 
їх складності. Межа між відношенням знань у 
галузі криміналістичної техніки до спеціаль-
них або фахових є досить рухомою і, на нашу 
думку, не можна стверджувати, що, напри-
клад, виявлення та вилучення слідчим слідів 
пальців рук є використання ним спеціальних 
знань. Як зазначали В. Д. Арсеньєв і В. Г. За-
блоцький, «безпосереднє використання осо-
бами (органами), відповідальними за ведення 
процесу, своїх спеціальних знань утворює не 
форму, а вищий процесуальний рівень вико-
ристання цих знань» [8, с. 55]. Тому треба за-
значити, що, зважаючи на чинне криміналь-
не процесуальне законодавство, не можна 
розцінювати використання слідчим власних 
спеціальних знань як окрему форму. 
При розслідуванні незаконного пово-

дження зі зброєю, бойовими припасами або 
вибуховими речовинами часто трапляються 
випадки, коли під час проведення огляду або 
обшуку у протоколі потрібно зазначати кон-
структивні особливості зброї, найменування 

її складових, види боєприпасів та інші специ-
фічні ознаки вилучених об’єктів. Слідчі, які 
розслідують дані категорії справ, є працівни-
ками поліції, які або навчались у вузах систе-
ми МВС зі специфічними умовами навчання, 
або проходили початкову підготовку праців-
ників поліції. У всіх випадках вони володіють 
спеціальними знаннями, що стосуються зброї 
та можуть без зайвої допомоги охарактеризу-
вати вилучену зброю та описати її у протоко-
лі. Це ж стосується вилучення зброї та дотри-
мання при цьому належних заходів безпеки. 
Хоча ці знання за природою є спеціальними 
для слідчої діяльності, у даному випадку їх 
можна вважати професійними для слідчих 
органів поліції.
Іншою формою використання спеціаль-

них знань є залучення спеціаліста до прове-
дення слідчих (розшукових) дій. У ст. 71 КПК 
України зазначено: «1. Спеціалістом у кримі-
нальному провадженні є особа, яка володіє 
спеціальними знаннями та навичками засто-
сування технічних засобів і може надавати 
консультації під час досудового розслідування 
і судового розгляду з питань, що потребують 
відповідних спеціальних знань і навичок. 2. 
Спеціаліст може бути залучений для надання 
безпосередньої технічної допомоги (фотогра-
фування, складення схем, планів, креслень, 
відбір зразків для проведення експертизи 
тощо) сторонами кримінального проваджен-
ня під час досудового розслідування і судом 
під час судового розгляду» [9]. Тобто у КПК 
України надається визначення спеціаліста та 
зазначаються види спеціальних знань, якими 
він володіє та може використовувати під час 
розслідування. 
Аналізуючи зазначену у КПК України 

норму щодо діяльності спеціаліста, можна по-
мітити, що у законі не у повному обсязі пере-
раховано форми використання спеціальних 
знань. Наприклад, не зазначається основна 
форма, якою є виявлення, вилучення та за-
кріплення матеріальних слідів злочину. Мож-
на лише здогадатися, що така діяльність пе-
редбачена у пункті 2 під «наданням безпосе-
редньої технічної допомоги» і міститься у все-
охоплюючому слові «тощо». У визначеннях 
науковців, навпаки, зазначено вищезгадані 
види діяльності, але не вказується консуль-
таційна і технічна допомога спеціалістів. По-
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трібно також зазначити, що дії з виявлення та 
вилучення слідів не є, на нашу думку, просто 
технічною допомогою. Ця діяльність у бага-
тьох випадках є складним процесом, що аку-
мулює в собі вміння та навички роботи з тех-
ніко-криміналістичними засобами та знання 
закономірностей утворення слідів, їх власти-
востей. Тобто виявлення та вилучення слі-
дів є складним дослідницьким процесом. Ми 
приєднуємось до визначення І. В. Пирога, 
який зазначає, що «спеціалістом у криміналь-
ному провадженні є особа, яка володіє спеці-
альними знаннями та навичками застосуван-
ня технічних засобів і може надати допомогу 
у виявленні, фіксації та вилучення об’єктів, 
що мають інформацію про злочин, здійснити 
консультації та технічну допомогу під час до-
судового розслідування і судового розгляду». 
У цьому визначенні, на його думку, зазначено 
основні види діяльності спеціалістів, але не 
обмежуються види спеціальних знань, що мо-
жуть бути використані [10, с. 261]. 
Також ми приєднуємось до думки 

Б. В. Романюка, який вважає спеціаліста осо-
бою, що допомагає слідчому у його діяльності 
з доказування. «Виходячи із високого проце-
суального статусу слідчого як головної і неза-
лежної процесуальної фігури на досудовому 
слідстві, ми розглядаємо спеціаліста з точки 
зору його допоміжного значення у діяльнос-
ті суб’єкта розслідування» [11, с. 63]. Але при 
цьому, ми вважаємо спеціаліста самостійним 
процесуальним суб’єктом, наділеним відпо-
відними правами та обов’язками.
Під час залучення спеціаліста до прове-

дення слідчих (розшукових) дій його діяль-
ність фіксується у протоколі відповідної дії 
або у додатках до такого протоколу. Відповід-
но ст. 105 КПК України «додатками до про-
токолу можуть бути: 1) спеціально виготовле-
ні копії, зразки об’єктів, речей і документів; 
2) письмові пояснення спеціалістів, які брали 
участь у проведенні відповідної процесуаль-
ної дії; 3) стенограма, аудіо-, відеозапис про-
цесуальної дії; 4) фототаблиці, схеми, зліпки, 
носії комп’ютерної інформації та інші матері-
али, які пояснюють зміст протоколу» [9]. Усі 
зазначені додатки, як правило, виготовля-
ються спеціалістом одноособово або слідчим 
за участю спеціаліста. Свого часу В. Д. Арсе-
ньєв та В. Г. Заблоцький зазначали, що «про-

цесуальною особливістю доказової діяльності 
спеціаліста є відсутність у більшості випадків 
якого-небудь специфічного оформлення її ре-
зультатів. Вона нібито розчинюється у дока-
зовій діяльності слідчого та суду і її результа-
тах; про неї свідчить лише запис у протоколі 
слідчої дії (судового засідання) про участь у 
ньому спеціаліста, його заяви, зроблені при 
цьому, і, наприкінці, підпис у протоколі слід-
чої дії» [8, с. 72]. Це справді так і є. Серед вка-
заних у ст. 105 КПК України додатках власно-
руч спеціалістом складаються лише письмові 
пояснення. Але за результатами вивчення 
нами матеріалів кримінальних проваджень 
письмові пояснення спеціалістів як додатки 
до протоколів слідчих (розшукових) дій скла-
дають лише 5 % і стосуються, в основному, 
механізму утворення слідів. Насправді, у по-
ясненнях спеціалістів можуть і повинні відо-
бражатись відомості, отримані в результаті 
розумової дослідницької діяльності спеціаліс-
тів. Це, наприклад, дані щодо фізичних ознак 
злочинця (зріст, розмір ніг, особливості будо-
ви тіла, рук, фізична сила тощо), злочинні на-
вички, досвід злочинної діяльності; кількість 
злочинців; версії спеціаліста щодо можливого 
напрямку руху злочинця, його місцезнахо-
дження тощо.
На нашу думку, тільки зафіксовані у про-

токолі та додатках до нього результати діяль-
ності спеціаліста можна вважати процесуаль-
ними формами використання спеціальних 
знань. Інші форми, результати яких не фік-
суються ні в яких процесуальних документах, 
є, за нашим визначенням, факультативними. 
Це такі форми, як: допомога слідчому у підго-
товці, організації та проведенні слідчих (роз-
шукових) дій; консультації з питань, що по-
требують використання спеціальних знань, 
включаючи методичну допомогу слідчому з 
питань науково-практичних прийомів та ме-
тодів організації і проведення слідчих (роз-
шукових) дій, роботи з речовими доказами; 
довідкова допомога; проведення ревізій, 
відомчих перевірок; результати службових 
розслідувань, що проводяться на підприєм-
ствах, в організаціях; надання професійної 
допомоги в підготовці науково-технічних за-
собів, у тому числі для виявлення, вилучення 
та дослідження речових доказів; виконання 
складних та трудомістких робіт (залучення 
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альпіністів, спелеологів, монтажників-висо-
тників, аквалангістів, водолазів, рятівників, 
пожежників тощо). 
Зазначені форми використання спеці-

альних знань, хоч і не мають процесуально-
го закріплення, є важливими та значущими 
при розслідуванні будь-якого виду злочину. 
При розслідуванні незаконного поводження 
зі зброєю, бойовими припасами або вибухо-
вими речовинами факультативні форми ви-
користання спеціальних знань використову-
ються дуже часто. Наприклад, консультації 
та відомості довідкового характеру частіше 
за все надаються в усній формі і стосуються 
видів, моделей, конструктивних особливос-
тей зброї та боєприпасів. Вони можуть нада-
ватися діючими або колишніми військовими, 
експертами в галузі зброї, в тому числі за-
рубіжними, спеціалістами-криміналістами в 
галузі балістики, працівниками заводів з ви-
готовлення зброї, конструкторами та інже-
нерами науково-дослідних установ. Довідки, 
що стосуються процесу виготовлення кустар-
ної та саморобної зброї, можуть надаватися 
працівниками збройних заводів, слюсарями, 
токарями вищої категорії, інженерами-меха-
ніками тощо. Значна кількість кримінальних 
проваджень починається після аналізу ре-
зультатів ревізій на складах зброї та боєпри-
пасів, що свідчать про їх нестачу. Приводом 
для початку кримінального провадження мо-
жуть слугувати результати службового розслі-
дування, що проводилось у військовій части-
ни з приводу втрати військовослужбовцями 
вогнепальної зброї.
Суб’єктами використання спеціальних 

знань у факультативній формі можуть бути 
різні особи: інспектори-криміналісти, які 
можуть у подальшому мати процесуальний 
статус спеціаліста; експерти, які можуть ви-
конувати у подальшому експертизи, або будь-
які інші особи, які мають спеціальні знання 
у потрібній галузі. Для того, щоб факульта-
тивні види допомоги обізнаних осіб зробити 
процесуальними, необхідно закріпити їх у 
відповідних документах, що будуть приєдна-
ні до матеріалів кримінальних проваджень. 
Одним зі способів впровадження у процес 
розслідування факультативної допомоги обі-
знаних осіб може стати, на нашу думку, допит 
спеціаліста. На стадії досудового розслідуван-

ня чинним КПК України не передбачено та-
кої слідчої дії, як допит спеціаліста. У ст. 95 
зазначається, що «показання – це відомості, 
які надаються в усній або письмовій формі 
під час допиту підозрюваним, обвинуваче-
ним, свідком, потерпілим, експертом щодо 
відомих їм обставин у кримінальному про-
вадженні, що мають значення для цього кри-
мінального провадження». Як помітно серед 
суб’єктів, що можуть давати показання, не 
зазначено спеціаліста, що ми вважаємо недо-
ліком та пропонуємо його внесення у перелік 
осіб, зазначених у ст. 95 КПК України.
Важливою формою використання спе-

ціальних знань у досудовому провадженні є 
проведення судової експертизи. Суб’єктом 
проведення експертизи є самостійна проце-
суальна фігура – експерт, яким, відповідно 
до ст. 69 КПК України, є «особа, яка володіє 
науковими, технічними або іншими спеці-
альними знаннями, має право відповідно до 
Закону України «Про судову експертизу» на 
проведення експертизи і якій доручено про-
вести дослідження об’єктів, явищ і процесів, 
що містять відомості про обставини вчинення 
кримінального правопорушення, та дати ви-
сновок з питань, які виникають під час кримі-
нального провадження і стосуються сфери її 
знань» [9]. У законодавстві та науковій літера-
турі достатньо уваги приділено процесуаль-
ній регламентації призначення та проведен-
ня судової експертизи, правам та обов’язкам 
експерта, принципам судово-експертної ді-
яльності, правовідносинам експерта з інши-
ми учасниками процесу та іншим питанням. 
Особливостям проведення експертиз при 
розслідуванні незаконного поводження зі 
зброєю буде приділено увагу у наших подаль-
ших публікаціях.

Висновки
Розглянувши форми використання спеці-

альних знань при розслідуванні незаконного 
поводження зі зброєю, бойовими припасами 
або вибуховими речовинами, можна зазна-
чити, що вони є досить різноманітними. Ви-
користання спеціальних знань у тій чи іншій 
формі залежить від слідчого, а результати їх 
використання можуть мати як доказове зна-
чення, так і зорієнтоване. У будь-якому ви-
падку залучення осіб, що володіють спеці-
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альними знаннями, незалежно від їх проце-
суального статусу, та використання їх знань у 
будь-якій формі у підсумку сприяє вирішен-
ню одного з основних завдань кримінально-
го провадження – швидкому, повному та не-
упередженому розслідуванню кримінального 
правопорушення.
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SUMMARY 
The article addresses the problematic issues re-

garding the forms of use of specialized knowledge 
in criminal proceedings. Procedural and non-pro-
cedural forms of their use are determined based on 
the analysis of scientists’ opinions. The criminal 
procedural legislation on the activity of a specialist 
is analyzed and the probative value of the results of 
involvement of specialists in conducting investiga-
tive actions as a form of using specialized knowl-
edge is determined. It describes the forms of use of 
special knowledge in the investigation of illicit use 
of weapons, ammunition or explosives.

Keywords: criminal offense, special knowledge, 
specialist, forms of use of special knowledge, illegal 
handling of weapons.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто проблемні питання 

щодо форм використання спеціальних знань у 
кримінальному провадженні. На основі аналі-
зу думок науковців визначено процесуальні та 
непроцесуальні форми їх використання. Проа-
налізовано кримінально-процесуальне законо-
давство щодо діяльності спеціаліста та визна-
чено доказове значення результатів залучення 
спеціалістів до проведення слідчих (розшуко-
вих) дій як форми використання спеціальних 
знань. Надано характеристику форм викорис-
тання спеціальних знань при розслідуванні 
незаконного поводження зі зброєю, бойовими 
припасами або вибуховими речовинами. 
Ключові слова: кримінальне правопору-

шення, спеціальні знання, спеціаліст, форми 
використання спеціальних знань, незаконне 
поводження зі зброєю.
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²ÑÒÎÐÈ×ÍÈÉ ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ¯ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² ÇÀ ÐÎÇÁ²É 

Ó ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ 

У статті аналізуються історичні витоки 
поняття розбою як кримінально-правової ка-
тегорії, які є передумовою виникнення сучас-
них кримінальних норм, та сучасний стан 
вітчизняного й зарубіжного законодавства 
про кримінальну відповідальність за розбій. 
Визначено, що кримінальна відповідальність 
за розбій має тривалу історію розвитку, яка 
проявляє дещо суперечливий характер, оскіль-
ки в одні періоди категорія «розбій» мала один 
зміст, в інші – інший зміст, а в треті періоди 
в законодавстві взагалі не міститься катего-
рії «розбій», оскільки вона охоплюється іншою 
кримінально-правовою категорією. На основі 
аналізу історичних документів, норматив-
но-правових актів виділено періоди розвитку 
кримінальної відповідальності за розбій за 
критерієм законодавчого закріплення цього 
поняття. 
Ключові слова: розбій, власність, історич-

ний розвиток, кримінальна відповідальність, 
напад, насильство, законодавство.
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числі кримінального, нашої держави в осно-
вному збігаються з напрями розвитку права 
континентальної Європи за виключенням 
деяких історичних періодів. Наголосимо, 
що у наукових колах не існує єдиної точки 
зору щодо поділу історії існування України 
на характерні періоди, як і існування кримі-
нального права. 
Представлена періодизація розвитку 

кримінального законодавства П.Л. Фрісом 
[1, с. 67] не відкидає всі існуючі, але, на нашу 
думку, є найбільш послідовною і нейтраль-
ною серед інших, та дозволяє чітко просте-
жити історію кримінального права України, 
а в її межах і розвиток кримінальної відпо-
відальності за розбій. Зокрема, варто звер-
нутися до розгляду таких основних етапів 
кримінальної відповідальності за розбій: 
кримінальне законодавство Київської Русі 
та земель, що утворилися після феодальної 
роздробленості (ІХ – початок ХІІІ ст.); кри-
мінальне законодавство в період існування 
Галицько-Волинського князівства, Литов-
сько-Руської держави та протягом перебу-
вання України під владою Речі Посполитої 
(перша половина ХІІІ ст. – перша полови-
на ХVІІ ст.); кримінальне законодавство 
козацької держави та під час перебування 
України в складі Австро-Угорської й Росій-
ської імперій (друга половина ХVІІ ст. – по-
чаток ХХ ст.); кримінальне законодавство 
періоду творення Української незалежної 
держави (1917–1921 рр.); кримінальне за-
конодавство Української РСР (1922–1991 
рр.); кримінальне законодавство незалежної 

Комплексний розгляд питань про кримі-
нальну відповідальність за розбій передба-
чає звернення до вивчення їх в історичному 
плані. При цьому шляхи правового розви-
тку України не можуть бути правильно ви-
значені, якщо не буде врахована її власна 
історія та специфіка, а також світовий істо-
ричний генезис. Слід зазначити, що Україна 
завжди була європейською державою, ще з 
часів її існування у форматі Київської Русі, 
як першої Української держави, саме тому 
основні тенденції розвитку права, в тому 
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України до ухвалення нового Кримінально-
го кодексу (1991–2001 рр.); сучасне кримі-
нальне законодавство (з 2001 р. й дотепер).
Немає сумнівів, що існування криміналь-

ного права сягає найдавніших часів. Воно, 
виникало і зростало разом з народом і зале-
жало від стану господарювання, державного 
і суспільного управління, стану культурного 
і правового знання. Це відноситься і до на-
ціонального кримінального права, яке має 
давню історію. Початок її слід шукати ще 
до утворення Київської держави, коли регу-
лятором суспільних відносин було звичаєве 
право. Воно виражалось в усній формі та іс-
нувало у свідомості людей, саме тому ми не 
можемо стверджувати, що такий склад зло-
чину як розбій існував у звичаєвому праві 
[2, с. 10].
Першою ранньофеодальною державою, 

яка розміщалась на території сучасної Укра-
їни була Київська держава (поширена у лі-
тературі назва – Київська Русь). Основними 
джерелами давньоруського права було зви-
чаєве неписане право, в основі якого лежав 
правовий звичай, міжнародні договори з 
греками, договори князів між собою, дого-
вори князів з народом та дружиною, княжі 
установи, церковні устави, рецепція візан-
тійського права, яка позначилась головним 
чином на церковному законодавстві. До 
перших пам’яток, що збереглися, відносять-
ся договори Русі і Візантії 907, 911, 944 та 
971 рр. Так, Договір Олега з Візантією 911 
р. передбачав відповідальність за насиль-
ницьке заволодіння чужим майном, скоєне 
однією або декількома особами (в ст. 7 Дого-
вору вказано: «Аще ли кто, или Русин Хрес-
тьянину, или Хрестьянъ»).
При детальному дослідженні тексту 

«Руської Правди» ми бачимо, що документ 
не відрізняв кримінально караного пору-
шення закону від цивільно-правового. Запо-
діяння потерпілому фізичної, матеріальної 
чи моральної шкоди визначалось як «обіда», 
тобто кривда. Отже, розбій, як і в стародав-
ні часи, вважався тільки приватним ушко-
дженням людини чи майна. Згодом злочин 
розглядався також як порушення публіч-
ного правопорядку. У зв’язку з таким трак-
туванням поняття злочину крім обов’язку 
приватного відшкодування матеріальної чи 

моральної шкоди, злочинець підпадав дер-
жавній карі. 
Основним давньоруським джерелом 

світського писаного права в літературі вва-
жається «Руська Правда». Це джерело міс-
тить норми різного характеру, зокрема кри-
мінально-правового. «Руська Правда» трак-
тує злочин як «образу». Поряд зі злочинами 
проти особистості в ній згадуються майнові 
злочини: розбій (відмежування якого від 
грабежу не було), крадіжка («татьба»), само-
вільне користування чужим майном тощо 
(ст. 33, 35, 37, 40) [4, c. 229–231].
В Руській Правді про розбій згадується 

як про найнебезпечніший злочин, однак ви-
значення цього злочину в законі немає. При 
цьому самостійно термін «розбій» не вико-
ристовується, а йдеться про вбивство в роз-
бої, яке визнається більш небезпечним, ніж 
звичайне вбивство, тому за вбивство в роз-
бої передбачалося більш суворе покарання 
[5, с. 59; 6, с. 208–209].
Норми Руської Правди знайшли своє 

подальше відображення у Судебнику князя 
Казимира Ягеловича 1468 р. та Литовських 
статутах (у трьох редакціях). Дані норма-
тивно-правові акти стали важливим кроком 
вперед у розвитку правової держави та ді-
яли на землях України в період Галицько-
Волинської, Литовсько-Руської держави і на 
території України у складі Речі Посполитої. 
В цих законодавчих документах була вста-
новлена кримінальна відповідальність за 
вчинення різних видів крадіжок, у тому чис-
лі з обтяжуючими обставинами, але такий 
склад злочину, як розбій, не передбачався 
[7, c. 114]. У документах цієї доби ми не зна-
ходимо навіть схожого складу за ознакою 
насильства чи відкрито заволодіння чужим 
майном. Отже, якщо розцінювати вказані 
вище нормативні акти з позиції розвитку 
законодавчого формулювання розбою, то 
вони були кроком назад у порівнянні з Русь-
кою Правдою, чого не можна стверджувати, 
аналізуючи законодавче закріплення скла-
дів інших майнових злочинів.
Наступним історично важливим законо-

давчим актом став Судебник 1497 р., котрий 
виявився одним з найважливіших джерел 
загальноросійського права, оскільки його дія 
поширювалась і на певну територію земель 
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України. Розбій, згідно з даним документом, 
визнавався злочином проти власності, наря-
ду з крадіжкою (татьбою) та підпалом (ст.ст. 
8–12, 14, 38). Зважаючи на аналіз тексту Су-
дебника 1497 р., ми можемо визначити роз-
бій як відкритий напад, що зазвичай вчи-
нявся зграєю та супроводжувався вбивством 
[8, c. 145]. Відтак, можемо констатувати, що 
змінився родовий об’єкт злочину – життя 
чи здоров’я особи на майно чи майнові пра-
ва. Висловлюємо позицію, що зміна об’єкта 
розбою пояснюється феодальним ладом ХV 
ст., при якому власність феодала, кошти ви-
робництва та неповна власність на праців-
ника виробництва була основою виробни-
чих відносин, притаманних цьому суспіль-
но-політичному ладу. Саме тому вказаний 
Судебник встановлював суворе кримінальне 
покарання за порушення права феодальної 
власності, таким чином пануюча еліта праг-
нула вберегти своє майно від протиправних 
посягань законним шляхом. Об’єктивна 
сторона виражалась у наступних активних 
діях: по-перше, вчиненні нападу, по-друге, 
вбивстві потерпілого. Суб’єкт злочину ніс 
покарання, яке залежало не лише від тяж-
кості вчиненого ним злочину, але й від його 
власного класового стану у суспільстві, що 
з сучасної точки зору є антиправовим та не 
відповідає міжнародним стандартам захисту 
прав людини. Межі покарання мали досить 
широкі амплітуди коливань – від грошового 
штрафу, який виплачувався потерпілому, до 
смертної кари.
Ще одним російським законодавчим ак-

том, який діяв на східних землях України, 
став Судебник 1550 р. – основний законо-
давчий акт Московської держави періоду 
формування станово-представницької мо-
нархії. До нього ввійшли норми Судебника 
1497 р., а також нові доповнені та удоскона-
лені положення кримінального права. В да-
ному документі було запроваджено узагаль-
нене поняття «лихого» складу злочину. Він 
визнавався одним з найбільш небезпечних 
і включав розбій поряд із грабежем, підпа-
лом, вбивством та особливими видами кра-
діжки [9, c. 48]. Виникнення цього терміну 
було породжене заснуванням нової проце-
дури, яка називалась «обліхованіє» – форма 
судового процесу, що полягала в позасудо-

вому розгляді справи відносно особи, якій 
висунуто звинувачення у тому, що вона є 
«завідомо лихим чоловіком». Розбій розгля-
дався як відкрите викрадення чужого майна 
та належав до групи майнових злочинів. На 
той час він не був юридично відокремлений 
від грабежу. 
Наступним визначним документом в іс-

торії кримінального права, на наш погляд, 
варто вважати Литовський статут 1588 р., 
який передбачав досить широкий перелік 
злочинів, що диференціювались залежно від 
об’єкта на декілька видів. Розбій відносився 
до злочинів проти власності, які, разом з та-
ким складом як грабіж, становили особливо 
небезпечну підгрупу злочинів [10, c. 45]. 
Також важливим законодавчим актом в 

історії розвитку поняття розбою, який заслу-
говує на увагу було Соборне уложення 1649 
року. У главі ХХІ «О разбойных и о татиных 
делах» цього Уложення мова йде про роз-
бійників, або ж лихих людей, основним за-
няттям яких було вчинення злочинів: кра-
діжок та грабежів. У цьому нормативному-
правовому документі склад таких злочинів, 
як крадіжка, грабіж та розбій йменувався 
одним узагальнюючим терміном – «кра-
діжка», хоча мова про розбій (як окремий 
склад злочину, законодавчо прописаний та 
юридично визнаний) вже йшла. Як і тепер 
даний злочин належав до групи найбільш 
суспільно небезпечних. Згідно з Уложенням 
розбій визначався, як дії насильницького 
характеру, що несли небезпеку для життя, 
були спрямовані на отримання чужого май-
на та були вчинені спеціально організова-
ною групою, тобто зграєю. Цей акт перед-
бачав такі види розбою: а) простий розбій 
– напад, який не потягнув за собою смерть 
потерпілого; б) кваліфікований розбій [10, c. 
356]. Визначення кваліфікованого розбою в 
Уложенні ми не знаходимо, але виділяємо 
його такі законодавчо закріплені підвиди: 
по-перше, повторний розбій, по-друге, роз-
бій, скоєний вперше, але поєднаний з вбив-
ством, підпалом двору чи запасів хліба.
Саме в Соборному Уложенні розбій 

уперше на офіційному рівні розцінювався 
як більш небезпечний у порівнянні з кра-
діжкою, відтак за його вчинення передбача-
лось більш суворе покарання. Кваліфікова-
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ний розбій карався смертною карою, тоді як 
повторна крадіжка каралась позбавленням 
правого вуха, тюремним ув’язненням на чо-
тири роки чи засланням на примусові робо-
ти (ст. 10, гл. ХХІ).
Історичні події склались таким чином, 

що у 1840 р. на Лівобережній Україні набрав 
чинність Звід законів Російської імперії в 
15-ти томах, який був затверджений 1 січня 
1835 року. У свою чергу на Правобережних 
територіях нашої держави також уводилось 
виключно російське законодавство. Таким 
чином, вперше за багато років на території 
нашої держави почав діяти єдиний закон, 
хоча й він був нав’язаний іншою країною.
У 15-му томі Зводу законів Російської 

імперії мова йшла про корисливо-насиль-
ницькі злочини. До них відносились і гра-
біж, і розбій (останній був визначений як 
«відкритий напад на будь-яке місце: житло, 
селище, двір або якусь споруду, для викра-
дення майна із застосуванням насильства, 
яке становить явну небезпеку для особи»). 
Виділялись наступні види розбою: розбій, 
поєднаний із спричиненням смерті або під-
палом; розбій, вчинений повторно; розбій, 
вчинений у церкві; розбійний напад на по-
шту. Різниці між розбоєм та розбійним напа-
дом не існувало. Покарання за такий злочин 
визначалось як позбавлення всіх прав та 
майна, або побиття батогом та заслання на 
каторжні роботи [9, с. 48]. Згодом у 1845 р. 
був зроблений значний крок вперед, так як 
розбій та інші види майнових злочинів були 
об’єднані в один розділ – «Про викрадання 
чужого майна», що містився в Уложенні про 
покарання кримінальні та виправні.
Українські землі продовжували перебу-

вати у складі Російської імперії та керувались 
її нормативно-правовою базою. Як відомо з 
достовірних історичних джерел останнім 
кодифікованим актом Російської імперії, 
дія якого поширювалась і на землі України, 
було Кримінальне Уложення 1903 року. В 
даному акті корисливо-насильницьким зло-
чинам було присвячену низку статей, які за-
конодавцями були об’єднані в розділ 32 «О 
воровстве, разбое и вымогательстве». Як і в 
попередньому документі під викраденням 
розумілось умисне захоплення чужого ру-
хомого майна з метою обернення прибутку 

від нього на свою користь. Однак, система 
умисних діянь, що охоплювали викрадення, 
була уніфікована та включала в себе кра-
діжку, розбій і шахрайство. Склад розбою 
зазнав помітних змін, особливо у дефініції 
цього поняття та визначався наступним чи-
ном: «розбій – викрадення чужого рухомого 
майна, з метою привласнення, за допомо-
гою приведення в невідомий стан, заподі-
яння тілесного ушкодження, насильства над 
особою або караної погрози» (ст. 589). На 
наш погляд, таке визначення суттєво не від-
різнялось від попередніх, хоча граматично 
було сформовано більш складно та потребу-
вало тлумачення з огляд на вжиті у ньому 
терміни.
Надзвичайно суперечливою була кри-

міногенна ситуація в період українського 
державотворення 1917–1921 рр., адже до-
бре відомо, що «особливо швидкий ріст зло-
чинності та її найбільш небезпечних форм 
відбувався в умовах глибоких економічних 
труднощів, великих матеріальних і духо-
вних вад ринкової економіки, довгого спаду 
виробництва, різкого зниження життєвого 
рівня людей, боротьби за переділ власнос-
ті і соціального розшарування суспільства» 
[11, с. 3]. Саме в цей період розвитку укра-
їнської державності на території нашої дер-
жави окрім основних кримінальних законів, 
діяли суміжні з ними попутні закони та нор-
мативно-правові акти, що вносили незрозу-
мілість та двозначність законодавчого регу-
лювання суспільних відносин.
Кримінальний кодекс (далі – КК) Укра-

їнської Соціалістичної Радянської Республі-
ки від 23 серпня 1922 р. визначив розбій як 
відкритий з метою викрадення майна на-
пад окремої особи на будь-кого, поєднаний 
з фізичним або психічним насильством, що 
загрожує смертю або каліцтвом (ч. 1 ст. 184 
КК УРСРР). У ч. 2 ст. 184 КК УСРР такий 
самий злочин, вчинений групою осіб (бан-
дитизм), карається – покараннями, передба-
ченими ст. 76 КК [11, с. 58-59].
Мало чим відрізняючись один від одно-

го, перші радянські кримінальні кодекси 
України 1922 і 1926 рр., які сприйняли ідею 
Кримінального уложення про єдину кримі-
нально-правову охорону державного, гро-
мадського та особистого (приватного) май-
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на, та розподіли злочини проти власності на 
розбої та інші посягання. 
Найбільш істотною відмітною особливіс-

тю КК України 1960 р. було те, що він трива-
лий час розрізняв посягання на соціалістич-
не (державне, колективне) та індивідуальне 
майно громадян. КК УРСР, прийнятий у 
1960 р., передбачив відповідальність за роз-
бій у двох статтях: ст. 86 КК «Розбій з метою 
розкрадання державного або колективного 
майна» та ст. 142 КК «Розбій» [12]. Диспо-
зиції вказаних норм визначали розбій як 
напад з метою заволодіння державним або 
колективним майном, поєднаний з насиль-
ством, небезпечним для життя чи здоров’я 
особи, яка зазнала нападу, або з погрозою 
застосування такого насильства (ст. 86 КК) 
та напад з метою заволодіння індивідуаль-
ним майном громадян, поєднаний з насиль-
ством, небезпечним для життя чи здоров’я 
особи, яка зазнала нападу, або з погрозою 
застосування такого насильства (ст. 142 КК). 
Отже, загальною ознакою розбою було від-
крите викрадення чужого майна поєдна-
ного з насильством, що є небезпечним для 
життя та здоров’я потерпілого. 
Відповідно до КК УРСР 1960 р. розбій з 

метою заволодіння соціалістичним майном 
вперше виділяється як самостійний склад 
злочину, який охоплюється загальним по-
няттям «розкрадання», бо до цього розбій з 
метою заволодіння соціалістичним майном 
не був прямо передбачений у законодавстві, 
а розглядався у судовій практиці лише як 
кваліфікуюча ознака розкрадання. 
Зі здобуттям Україною незалежності ви-

никли нові реалії розвитку кримінального 
законодавства. Поки що продовжував діяти 
КК УРСР 1960 р., але тривала робота по роз-
робці нового КК, який мав бути пристосо-
ваним до потреб нової незалежної держави. 
Згодом був ухвалений новий КК України, 
який набрав чинності 01.09.2001 р., який 
переважно реалізував положення іншого 
проекту КК України, кримінальна відпові-
дальність за розбій (ст. 187) була передба-
чена серед злочинів проти власності (розділ 
VІ Особливої частини) [13]. Даний документ 
частково увібрав у себе історичні надбання 
розвитку кримінальної відповідальності за 
розбій, хоча й не всі. Нині розбій є найбільш 

небезпечним корисливо-насильницьким 
злочином проти власності. Специфіка цього 
злочину полягає в тому, що: по-перше, роз-
бій визначений як «напад з метою заволо-
діння чужим майном, поєднаний із насиль-
ством, небезпечним для життя чи здоров’я 
особи, яка зазнала нападу, або з погрозою 
застосування такого насильства»; по-друге, 
передбачено однаковий кримінально-пра-
вовий захист всіх форм власності; по-третє, 
досить чітко встановлені кваліфікуючі та 
особливо кваліфікуючі ознаки та визначені 
санкції із зазначенням верхньої та нижньої 
меж покарань. Разом з тим, на наш погляд, 
склад розбою, передбачений чинним кри-
мінальним законодавством, ще далекий від 
своєї досконалості.
На сьогодні продовжується робота у за-

конодавчому органі України щодо удоскона-
лення ст. 187 КК України. Так, наприклад, 
групою депутатів був підготований проект 
Закону України № 1189 від 02.12.2014 р. 
«Про внесення змін до статті 187 Кримі-
нального кодексу України (щодо посилення 
відповідальності за вчинення розбійних на-
падів)», яким пропонувалось посилити санк-
цію ч. 1 ст. 187 КК України та запровади-
ти додаткове покарання у виді конфіскації 
майна засудженого, що свідчить про тяж-
кість злочину та його підвищену суспільну 
небезпеку – позбавлення волі на строк від 
п’яти до восьми років з конфіскацією май-
на. На нашу думку, підвищення верхньої 
межі санкції видається обдуманим та логіч-
ним, хоча проблема значного розрив між 
нижньою та верхньою межами санкції за-
лишається не розв’язаною. Згідно з вказа-
ним нами проектом, ч. 4 ст. 187 КК України 
депутати ВРУ пропонують доповнити ще 
однією кваліфікуючою ознакою – вчинення 
розбою з застосуванням вогнепальної зброї 
або погрозою її застосування. Враховуючи 
статистику, яка показує стрімке зростання 
кількості вчинених розбоїв з застосуванням 
зброї та кількості зброї, яка нелегально по-
трапила в суспільний обіг, така пропозиція 
є досить раціональною [14].
Історичний розвиток кримінальної від-

повідальності за розбій та сучасні тенденції 
показує позитивний та негативний досвід 
законотворення попередніх поколінь та сьо-
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годення, який необхідно враховувати у по-
дальшому державотворенні. Він певним чи-
ном орієнтує на перспективі напрями роз-
витку та удосконалення положень чинного 
кримінального законодавства. Очевидно, 
що розвиток відповідальності за розбій охо-
пив чотири основні періоди: 1) становлення 
кримінальної відповідальності за розбій та 
віднесення його до злочинів проти власнос-
ті (911 р. – І пол. ХVІ ст.), в рамках якого 
сформовано поняття «розбій» та встановлені 
санкції за його вчинення; 2) нормативного 
вдосконалення кримінальної відповідаль-
ності за розбій (ІІ пол. ХVІ ст. – 1917 р.), 
поява кваліфікуючих та особливо кваліфі-
куючих ознак цього злочину: повторність; 
розбій, скоєний вперше, але поєднаний з 
вбивством потерпілого, підпалом двору чи 
підпалом запасів хліба; 3) деталізації норм 
кримінальної відповідальності за розбій 
(1917 – 1990 рр.), який характеризується 
вагомим впливом соціалістичного права, де 
зазнає змін мета розбою (з викрадення – на 
заволодіння чужим майном), а також уточ-
нюються та роз’яснюються форми насиль-
ства, які використовуються під час вчинен-
ня цього злочину (фізичне та психічне); 4) 
сучасний період розвитку кримінальної від-
повідальності за розбій (1990 р. – наш час), 
який характеризується визнанням розбою 
найбільш небезпечним злочином проти 
власності.
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Історичний розвиток кримінальної 
відповідальності за розбій у законодав-

стві України
У статті аналізуються історичні витоки 

поняття розбою як кримінально-правової 
категорії, які є передумовою виникнення 
сучасних кримінально-правових норм, та 
сучасний стан вітчизняного й зарубіжно-
го законодавства про кримінальну відпо-
відальність за розбій. Визначено, що кри-
мінальна відповідальність за розбій має 
тривалу історію розвитку, яка проявляє 
дещо суперечливий характер, оскільки в 
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одні періоди категорія «розбій» мала один 
зміст, в інші – інший зміст, а в треті періоди 
в законодавстві взагалі не міститься кате-
горії «розбій», оскільки вона охоплюється 
іншою кримінально-правовою категорією. 
Історичний розвиток кримінальної відпо-
відальності за розбій та сучасні тенденції 
показує позитивний та негативний досвід 
законотворення попередніх поколінь та 
сьогодення, який необхідно враховувати 
у подальшому державотворенні. Він пев-
ним чином орієнтує на перспективі напря-
ми розвитку та удосконалення положень 
чинного кримінального законодавства. 
Очевидно, що розвиток відповідальності 
за розбій охопив чотири основні періоди: 
1) становлення кримінальної відповідаль-
ності за розбій та віднесення його до зло-
чинів проти власності (911 р. – І пол. ХVІ 
ст.), в рамках якого сформовано поняття 
«розбій» та встановлені санкції за його вчи-
нення; 2) нормативного вдосконалення 
кримінальної відповідальності за розбій (ІІ 
пол. ХVІ ст. – 1917 р.), поява кваліфікую-
чих та особливо кваліфікуючих ознак цьо-
го злочину: повторність; розбій, скоєний 
вперше, але поєднаний з вбивством потер-
пілого, підпалом двору чи підпалом запасів 
хліба; 3) деталізації норм кримінальної від-
повідальності за розбій (1917 – 1990 рр.), 
який характеризується вагомим впливом 
соціалістичного права, де зазнає змін мета 
розбою (з викрадення – на заволодіння 
чужим майном), а також уточнюються та 
роз’яснюються форми насильства, які ви-
користовуються під час вчинення цього 
злочину (фізичне та психічне); 4) сучасний 
період розвитку кримінальної відповідаль-
ності за розбій (1990 р. – наш час), який 
характеризується визнанням розбою най-
більш небезпечним злочином проти влас-
ності.. 
Ключові слова: розбій, власність, іс-

торичний розвиток, кримінальна відпо-
відальність, напад, насильство, законодав-
ство.

Historical development of criminal liabil-
ity for robbery in the legislation of Ukraine

The article analyzes the historical origins 
of the notion of robbery as a criminal category, 
which is a prerequisite for the emergence of mod-
ern criminal law norms, and the current state of 
domestic and foreign legislation on criminal li-
ability for robbery. It is determined that criminal 
responsibility for robbery has a long history of 
development, which is somewhat contradictory, 
since in some periods the category «robbery» 
had one meaning, in others - other content, and 
in the third periods the legislation does not con-
tain the category «robbery», as it is covered by 
a different criminal category. The historical de-
velopment of criminal responsibility for robbery 
and current trends shows the positive and nega-
tive experience of lawmaking of previous gen-
erations and the present, which must be taken 
into account in the future state formation. In a 
certain way, it orientates in the future the direc-
tions of development and improvement of the 
provisions of the current criminal legislation. 
Obviously, the development of responsibility for 
the robbery covered four main periods: 1) the 
formation of criminal liability for robbery and 
its attribution to crimes against property (911 - 
1st half of the 16th century), within which the 
concept of «robbery» was formed and sanctions 
were imposed. for its commission; 2) normative 
improvement of criminal responsibility for rob-
bery (II pol. XVI - 1917), appearance of qualify-
ing and especially qualifying signs of this crime: 
repetition; a robbery committed for the fi rst 
time but coupled with the murder of a victim, 
the burning of a yard or the burning of a stock 
of bread; 3) detailing the norms of criminal re-
sponsibility for robbery (1917 - 1990), which is 
characterized by a signifi cant infl uence of social-
ist law, where the purpose of robbery changes 
(from abduction - to the seizure of other peo-
ple’s property), as well as clarify and explain the 
forms of violence used during the commission of 
this crime (physical and mental); 4) the modern 
period of development of criminal responsibility 
for robbery (1990 - our time), which is charac-
terized by the recognition of robbery as the most 
dangerous crime against property.

Keywords: robbery, property, historical de-
velopment, criminal responsibility, assault, vio-
lence, legislation.
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У статті, спираючись на аналіз наукових 
поглядів вчених та норм чинного законодав-
ства, встановлено зміст та особливості за-
вдань діяльності адміністративних судів, як 
 суб’єктів забезпечення законності в державі, 
а також наведено їх перелік. Проаналізовано 
тлумачення поняття «функція» та розгляну-
то його трактування у межах юридичної сфе-
ри. Наведено підходи до визначення функцій 
адміністративних судів нашої держави. Ви-
значено та викладено перелік функцій адмі-
ністративних судів, як суб’єктів забезпечення 
законності в державі.
Ключові слова: законність, адміністра-

тивні суди, забезпечення законності, функції, 
завдання. 

су органу державної влади також є завдан-
ня та функції.

Стан дослідження проблеми
Науковою основою проведеного до-

слідження є численні напрацювання вче-
них, які присвячували свої роботи визна-
ченню та окресленню завдань діяльності 
органів адміністративної юстиції, а також 
сутності функцій у правовій площині, зо-
крема: А.Б. Романюка, В.П. Таранухи, 
В.Б. Авер’янова, С.С. Алексєєва, Д.А. Ли-
пинського, О.М. Музичука, Д.А. Керімова 
та інших. Разом з тим, комплексного дослі-
дження, присвяченого проблемі завдань та 
функцій адміністративних судів як суб’єктів 
забезпечення законності в державі, так 
проведено і не було.

Мета і завдання дослідження
Мета статті полягає у з’ясуванні за-

вдань та функцій адміністративних судів як 
суб’єктів забезпечення законності в держа-
ві. Зважаючи на визначену мету, цілями да-
ної статті поставлено: надання визначення 
та переліку завдань діяльності адміністра-
тивних судів, як учасників правовідносин із 
забезпечення законності; встановлення по-
няття функцій діяльності адміністративних 
судів, а також проведення їх класифікації у 
контексті забезпечення даними відомства-
ми режиму законності в державі. 

Наукова новизна дослідження полягає 
в тому, що вона є першим дослідженням в 

Постановка проблеми
Весь оточуючий людину навколишній 

світ є переплетінням логічних, взаємно по-
роджуваних зв’язків. Зокрема, одні про-
цеси ведуть до виникнення нових систем-
них дій, точно як і виникнення суспільних 
відносин у певній сфері може спричинити 
зміну, припинення або появу аналогічних 
відносин в іншій. Право та сфера діяль-
ності органів державної влади також пред-
ставляють собою набір тісно пов’язаних 
між собою категорій. Досліджуючи сферу 
роботи адміністративних судів, як суб’єктів 
забезпечення законності в державі необхід-
но наголосити, що мета їх роботи в озна-
ченому напряму не є кінцевим показником 
обсягу, змісту та вектору діяльності, адже 
невід’ємними складовими правового стату-
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рамках якого детально проаналізовано за-
вдання та функціональну складову роботи 
органів адміністративної юстиції не просто, 
як відомств судової гілки влади, а й суб’єктів 
забезпечення законності в державі. 

Виклад основного матеріалу
На початку нашого дослідження варто 

вказати, що семантично «завдання» тракту-
ється як те, що потребує виконання, вирі-
шення; наперед визначений, запланований 
обсяг роботи, справа.; настанова, розпоря-
дження, доручення; мета, до якої прагнуть; 
те, що хочуть здійснити [1]. 
В науковій літературі термін «завдан-

ня» часто тлумачиться через призму його 
співвідношення із поняттям «мета», що має 
певну логіку. Так, А.Б. Романюк зауважує, 
що в українській мові термін «мета» озна-
чає те, до чого хтось прагне, чого хоче до-
сягти; ціль; заздалегідь намічене завдання; 
замисел, намір, план. В свою чергу «завдан-
ня» означає мету чи замисел. Рідше в укра-
їнській мові вживається термін «задача», 
одне із значень якого також означає «мета», 
«ціль». Зважаючи на викладене вчений 
робить висновок, що з лінгвістичної точ-
ки зору зміст даних термінів надзвичайно 
близький [2, с.141]. 
Отже, завдання – це поставлена та не-

обхідна до виконання задача. При цьому, 
не можна залишити поза увагою співвідно-
шення мети та завдань. Дані терміни не є 
тотожними, але, безперечно, взаємодопов-
нюючими. На наш погляд, завдання – це 
поточні цілі, які в сукупності приводять до 
досягнення мети. Іншими словами, реалі-
зація тієї чи іншої мети передбачає вико-
нання окремого кола поточних, складових 
задач, які формують мету. 
В сфері діяльності адміністративних 

судів, зокрема, як суб’єктів забезпечення 
законності, завдання являють собою окре-
му проблематику, що характеризує їх пра-
вовий статус. При цьому, на відміну від 
мети, завдання адміністративних судів є 
більш опрацьованою категорією та мають 
як нормативні, так і доктринальні характе-
ристики. В.П. Тарануха обстоює позицію 
про те, що до основних завдань діяльнос-
ті адміністративних судів варто відносити: 

а) визначення прав та свобод фізичних та 
юридичних осіб; б) визначення обов’язків 
та меж роботи сторін адміністративно-про-
цесуальних відносин; г) поновлення пору-
шених прав в адміністративному процесу-
альному порядку та в межах своїх повнова-
жень; ґ) встановлення порушень у рішен-
нях органів влади та їх посадових осіб [3, 
с.448]. В.Б. Авер’янов зазначає про те, що 
завдання адміністративного судочинства 
збігаються із загальними завданнями пра-
восуддя – вирішення суперечки про право, 
відновлення суб’єктивних прав і свобод 
громадян, залучення винного до відпові-
дальності та винесення покарання, зміц-
нення законності в державі [4, с.13]. На 
думку Е.Б. Подоляк до основних завдань 
адміністративних судів варто відносити: за-
безпечення відновлення порушених прав 
громадян і організацій; спільні завдання 
правосуддя [5, с.88]. 
Варто відмітити, що в більшості випад-

ків наукові погляди на завдання діяльнос-
ті адміністративних судів наслідують або 
повністю відтворюють положення статті 2 
КАСУ де зазначається, що завданнями ад-
міністративного судочинства є справедли-
ве, неупереджене та своєчасне вирішення 
судом спорів у сфері публічно-правових від-
носин з метою ефективного захисту прав, 
свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 
інтересів юридичних осіб від порушень з 
боку суб’єктів владних повноважень. В час-
тині 2 тієї ж статті вказується, що у справах 
щодо оскарження рішень, дій чи бездіяль-
ності суб’єктів владних повноважень, перед 
адміністративними судами також ставлять-
ся завдання із перевіри таких рішень на 
предмет того, чи прийняті (вчинені) вони: 
1) на підставі, у межах повноважень та у 
спосіб, що визначені Конституцією та зако-
нами України; 2) з використанням повно-
важення з метою, з якою це повноваження 
надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуван-
ням усіх обставин, що мають значення для 
прийняття рішення (вчинення дії); 4) без-
сторонньо (неупереджено); 5) добросовіс-
но; 6) розсудливо; 7) з дотриманням прин-
ципу рівності перед законом, запобігаючи 
всім формам дискримінації; 8) пропорцій-
но, зокрема з дотриманням необхідного 



231

 Ôåäîòîâ ².Â. - Çàâäàííÿ òà ôóíêö³¿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñóä³â ÿê ñóá’ºêò³â...

балансу між будь-якими несприятливими 
наслідками для прав, свобод та інтересів 
особи і цілями, на досягнення яких спря-
моване це рішення (дія); 9) з урахуванням 
права особи на участь у процесі прийняття 
рішення; 10) своєчасно, тобто протягом ро-
зумного строку [6].
Отже, аналіз підходів до тлумачення 

та переліку завдань діяльності адміністра-
тивних судів показав, що в загальному ма-
сиві наукові пошуки у даному контексті 
йдуть від нормативної бази, та в переваж-
ній більшості випадків не розширюють її, 
а практично цілком наслідують. Так, вчені 
перефразовують законодавчі визначення 
завдань діяльності адміністративних судів 
тим самим, надаючи їм наукової «новизни». 
На наш погляд такий підхід є неправиль-
ним, у першу чергу, через те, що положен-
ня КАСУ також є недосконалими. Зокрема, 
в статтях Кодексу завдання викладені од-
ним масивом, без розподілу на сектори ді-
яльності адміністративних судів, а також 
неповно. Останній момент, на нашу думку, 
пов’язано із складним комплексним змістом 
мети діяльності адміністративних судів, як 
суб’єктів забезпечення законності в держа-
ві, яка об’єктивно в завданнях представле-
них у КАСУ повністю не виражається. 
Враховуючи викладену думку ми вважа-

ємо доцільним запропонувати наступний 
теоретичний підхід щодо завдань діяльнос-
ті адміністративних судів, як суб’єктів за-
безпечення законності в державі. Останні 
варто розуміти, як систему поточних задач 
роботи адміністративних судів. До перелі-
ку цих завдань відноситься: 1) захист прав 
та інтересів фізичних та юридичних осіб за 
рахунок наявних процесуальних засобів, 
методів та заходів від незаконних дій орга-
нів державної влади та місцевого самовря-
дування; 2) справедливе, неупереджене та 
своєчасне вирішення спорів публічно-пра-
вової сфери; 3) забезпечення відновлення 
порушених суб’єктами владних повнова-
жень прав та законних інтересів фізичних 
та юридичних осіб; 4) повне дослідження 
доказів та доводів сторін; 5) прийняття об-
ґрунтованих процесуальних рішень з ура-
хування всіх можливих позитивних та не-
гативних наслідків для сторін справи. 

Не менш змістовною та складною є про-
блема функцій діяльності адміністративних 
судів, як суб’єктів забезпечення законнос-
ті в державі. За текстом Академічного тлу-
мачного словника української мови слово 
«функція» (від латинського «functio» - ви-
конання, здійснення) має декілька визна-
чень: явище, яке залежить від іншого яви-
ща, є формою його виявлення і змінюється 
відповідно до його змін; робота кого-, чого-
небудь, обов’язок, коло діяльності когось, 
чогось; специфічна діяльність організму 
людини, тварин, рослин, їхніх органів, тка-
нин і клітин; величина, яка змінюється зі 
зміною незалежної змінної величини (аргу-
менту) [7].
Зміст функцій неодноразово ставав 

предметом наукових досліджень у юридич-
ній сфері. В зазначеній галузі цей термін 
найчастіше використовується у словосполу-
ченні «функція права». Остання, на думку 
С.С. Алексєєва – це юридичне призначення 
права для тих або інших суспільних відно-
син, яке виражається головним чином у ре-
зультатах правового регулювання [8, с.63]. 
С.О. Іванов указував, що функції права – це 
не просто напрямки правового впливу, а 
основні напрямки, які зорієнтовані на го-
ловні завдання, або групи однорідних за-
вдань [9, с.49]. Д.А. Керімов підкреслює, 
що функції права – це суворо цілеспрямова-
ний вплив на суспільні відносини [10, с.48]. 
Д.А. Липинський стверджує, що функції 
права – це такі основні призначення і на-
прями його впливу на суспільні відносини, 
потреба у здійсненні яких породжує необ-
хідність дії права як соціального явища [11, 
с.154 – 155].
Як бачимо в праві функція – це напрям 

дії юридичної реальності на суспільні відно-
сини, що визначається об’єктивною потре-
бою регулювання діяльності соціуму в пев-
ній сфері. Тому варто погодитись із точкою 
зору більшості вчених які вказують про те, 
що функції пов’язані із соціальним призна-
ченням права. В цьому аспекті останні тя-
жіють до правових принципів, адже йдуть 
не від позитивної норми, а ідеї, на якій юри-
дична площина країни будується. 
Проте, говорячи про сутність функ-

цій діяльності адміністративних судів, як 
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суб’єктів забезпечення законності в держа-
ві, не можна однозначно ототожнювати їх 
із функціями правовими. Адже в своїй ро-
боті адміністративні суди вступають у вза-
ємовідносини не тільки як суб’єкти права, 
але й як суб’єкти державного управління. 
В зв’язку із цим їх функції мають скоріш 
управлінсько-правовий характер, а не суто 
юридичний. 
Спираючись на викладене, а також фор-

муючі власні висновки з приводу дослі-
джуваної проблеми зауважимо, що функ-
ції діяльності адміністративних судів, як 
суб’єктів забезпечення законності – це ви-
значені метою та завданнями, закріплені 
у положеннях нормативно-правової бази 
основні види діяльності адміністративних 
судів із забезпечення законності на терито-
рії України. До числа цих функцій можна 
віднести наступні види діяльності. 

1) Першою та центральною функцією 
адміністративних судів, як суб’єктів забез-
печення законності в державі є функція 
правосуддя, яка характерна в цілому для 
всіх органів судової гілки влади нашої дер-
жави. 

2) Другою не менш важливою функ-
цією діяльності адміністративних судів, як 
суб’єктів забезпечення законності в держа-
ві є правоохоронна. 

3) Ще однією функцією діяльності ад-
міністративних судів, як суб’єктів забезпе-
чення законності в державі є адміністра-
тивна. Слід відмітити, що «адмініструвати», 
означає керування установою, організаці-
єю, підприємством бюрократично, за допо-
могою наказів і розпоряджень замість кон-
кретного керівництва [12, с.12 – 13]. Дана 
функція передбачає внутрішньо-організа-
ційну діяльність адміністративних судів, 
направлену на: забезпечення належних 
умов роботи цих організацій; упорядкуван-
ня діяльності персоналу суду; нормативне 
забезпечення суду; взаємодію з іншими 
органами державної влади; організацію 
якісної роботи системи розподілу судових 
справ тощо. 

4) Захисна функції. Відповідно до стат-
ті 5 КАСУ кожна особа має право в поряд-
ку, встановленому Кодексом, звернутися до 
адміністративного суду, якщо вважає, що 

рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта 
владних повноважень порушені її права, 
свободи або законні інтереси, і просити про 
їх захист шляхом: визнання протиправним 
та нечинним нормативно-правового акту 
чи окремих його положень; визнання про-
типравним та скасування індивідуального 
акту чи окремих його положень; визнання 
дій суб’єкта владних повноважень проти-
правними та зобов’язання утриматися від 
вчинення певних дій; визнання бездіяль-
ності суб’єкта владних повноважень проти-
правною та зобов’язання вчинити певні дії; 
встановлення наявності чи відсутності ком-
петенції (повноважень) суб’єкта владних 
повноважень тощо [6].

Висновки
Підсумовуючи проведений наукових 

аналіз у даній статті варто наголосити, що 
на сьогоднішній день вказані вище функ-
ції лише частково окреслені у законодав-
чій базі діяльності адміністративних судів. 
Цей момент характеризує суттєву недо-
сконалість правового регулювання роботи 
останніх та залишає повністю невизначе-
ним специфіку їх роботи, як суб’єктів забез-
печення законності. Враховуючи даний ас-
пект ми пропонуємо внести доповнення у 
положення КАСУ, а саме: додати статтю, в 
якій визначити поняття та перелік ключо-
вих функцій адміністративних судів. Такий 
підхід дасть можливість удосконалити та 
підвищити якість правового регулювання 
діяльності цих судових органів та, як на-
слідок, результативність їх роботи в сфері 
забезпечення законності. 
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SUMMARY 
The article, based on the analysis of scientifi c 

views of scientists and the norms of current legis-
lation, establishes the content and features of the 
tasks of administrative courts as subjects of law 
and order in the state, as well as a list of them. 
The interpretation of the concept of “function” 
is analyzed and its interpretation within the le-
gal sphere is considered. Approaches to defi ning 
the functions of administrative courts of our state 
are given. The list of functions of administrative 
courts as subjects of ensuring legality in the state 
is defi ned and stated.

Key words: legality, administrative courts, en-
suring legality, functions, tasks.
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В статье освещена динамика категорий 
пенсионеров в Украине на протяжении по-
следних лет, в том числе пенсионеров среди 
прокуроров. Рассмотрены законодательные 
изменения в сфере правового регулирования 
пенсионного обеспечения прокуророви суще-
ствующие проблемы. Проанализирована соот-
ветствующая судебная практика и сформули-
рованы выводы и предложения в контексте 
обеспечения прав прокуроров на пенсионное 
обеспечение согласно конституционным нор-
мам.
Ключевые слова: социальные гарантии, 

пенсионное обеспечение, перерасчет пенсии, 
прокуроры, решение суда

Постановка проблеми
Проблематика пенсійного забезпечен-

ня працівників правоохоронних органів є 
надзвичайно актуальною, адже, безумовно, 
достойна пенсія – це суттєвий стимул дов-
гострокової та відданої служби інтересам 
суспільства та гарантування його безпеки. 
В окресленій проблематиці питання пен-
сійного забезпечення працівників прокура-
тури є одними із найактуальніших з огляду 
на їхній внесок в утвердження верховенства 
права, зміцнення правопорядку та захист 
від неправомірних посягань на демократич-
ний устрій державної влади та гарантова-
ні Конституцією права та свободи людини 
і громадянина. Водночас перманентними 
проблемами правового регулювання пен-
сійного забезпечення працівників прокура-
тури є проблеми, пов’язані зі звуженням со-

ціальних гарантій для прокурорських пра-
цівників, які суттєво впливають на рівень 
їхньої соціальної захищеності й, відповідно, 
на ефективність виконання встановлених у 
Конституції України функцій з метою захис-
ту прав і свобод людини, загальних інтер-
есів суспільства та держави. 
Питання реалізації права на соціаль-

ний захист неодноразово були предме-
том розгляду судових органів і, зокрема, 
Конституційного Суду України. У сфері 
пенсійного забезпечення працівників про-
куратури, попривимоги законодавства, так 
і не визначено порядок перерахунку пенсій 
працівникам прокуратури.А тому визначен-
ня та гарантування справедливого пенсій-
ного забезпечення працівників прокурату-
ри, співставного з ризиками і загрозами, що 
супроводжують їхню службову діяльність, 
інтенсивністю виконання службових за-
вдань з урахуванням специфіки їхніх про-
фесійних функцій і завдань, має важливе на-
уково-практичне значення.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Проблеми соціального забезпечення, 
загальнообов’язкового державного пен-
сійного страхування загалом та праців-
ників прокуратури зокрема були пред-
метом досліджень багатьох учених, зо-
крема С. Алексєєва, Є. Безкровного, 
В. Венедиктова, М. Дерев’янко, М. Іншина, 
К. Мельника. Попри актуальність даної те-
матики, багато аспектів у цій сфері залиша-
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ються дискусійними, а порушене у статті 
питання потребує ґрунтовних досліджень, 
конструктивного аналізу та узагальнень.

Мета статті – на основі дослідження 
норм Конституції України, чинного законо-
давства, судової практики провести аналіз 
правомірності дій суб’єктів владних повно-
важень щодо реалізації пенсійного забезпе-
чення прокурорів і сформулювати висновки 
та пропозиції для удосконалення правового 
регулювання в досліджуваній сфері.

Виклад основного матеріалу
Пенсії, інші види соціальних виплат 

та допомоги, що є основним джерелом 
існування, мають забезпечувати рівень жит-
тя, не нижчий від прожиткового мінімуму, 
встановленого законом. У табл. 1 розгля-
нуто динаміку за видами пенсій в Україні 
упродовж 2013–2017 рр.

Як видно з табл. 1, найбільша чисель-
ність пенсіонерів отримує пенсію за віком 
(92% від загальної чисельності пенсіонерів), 
а пенсіонерів серед прокурорів - 0,06 %.
В Україні до проведення реформуван-

ня пенсійної системи для певних категорій 
громадян (народні депутати, прокурорсько-
слідчі працівники, судді, науково-педагогіч-
ні працівники, військовослужбовці, особи 
рядового та начальницького складу органів 
внутрішніх справ України тощо) встановлю-
валися певні відмінності у пенсійному забез-
печенні відповідно до норм Законів України 
«Про державну службу» від 16.12.1993 р. 
№ 3723-XII, «Про пенсійне забезпечення 

осіб, звільнених з військової служби, та де-
яких інших осіб» від 09.04.1992 р.№ 2262-
XII, «Про службу в органах місцевого са-
моврядування» від07.06.2001 р.№ 2493-III, 
«Про статус народного депутата України» 
від 17.11.1992 р. № 2790-XII, «Про проку-
ратуру» від 05.11.1991 р. № 1789-XII, «Про 
наукову і науково-технічну діяльність» від 
13.12.1991 р. № 1977-XIIтощо. Вказаними 
законами передбачалися, як правило, більш 
високі розміри пенсій, а також відмінні від 
загальних умови їх призначення (як пра-
вило, необхідною була наявність спеціаль-
ного стажу).Однак з прийняттям Закону 
України «Про заходищодо законодавчого 
забезпечення реформування пенсійної сис-
теми» від 8.07.2011 р.№3668-VI [2] правове 
регулювання пенсійного забезпечення ви-
щезазначених категорій населення, в тому 
числі й працівників прокурори,змінилося в 
бік звуження обсягу прав і свобод, що під-

дається досить неоднозначній оцінці як сус-
пільством, так і судовими органами та ви-
кликало чималу кількість типових звернень 
до суду через явну суперечність з нормами 
Конституції України [1].
Відповідно до ст. 16 Закону України 

«Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. № 1697-
VII належне пенсійне забезпечення разом із 
матеріальним та соціальним забезпеченням 
є гарантією незалежності прокурора [4].
Питання пенсійного забезпечення праців-
ників прокуратури врегульовані ст. 86 дано-
гоЗакону, нормами якої встановлено право 
прокурорів на пенсійне забезпечення за ви-
слугу років незалежно від віку за наявності 

Таблиця 1
Пенсіонери за видами в Україні, тис. осіб*

Категорії пенсіонерів 2013 2014 2015 2016 2017
За віком 12 383 10 807 11 215 10 876 10 497

Військовослужбовці 595 589 639 633 624
Соціальні пенсії 172 106 139 131 121

Державні службовці 124 110 143 141 102
Постраждалі від аварії на ЧАЕС 86 84 84 83 81

Науковці 72 64 64 62 25
Прокурори 6 6 5 6 6
Судді 1 1 3 3 3

Народні депутати України 1 1 11 1 1
*Складено за даними [12]. 
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на день звернення вислуги років не менше 
визначеного стажу (табл. 2.).
Як видно з табл. 2, законом передбаче-

но поступове збільшення вислуги років та, 
відповідно, стажу роботи на посадах проку-
рорів аби набути право на пенсійне забезпе-
чення. Водночас варто відзначити, що поло-
ження ст. 86 Закону України «Про прокура-
туру» від 14.10.2014 р. № 1697-VII зазнали 
значних змін, в тому числі у частині розміру 
пенсії залежно від суми їхньої місячної (чин-
ної) заробітної плати в сторону зменшення, 
а також щодо встановлення обме ження мак-
симального розміру пенсії (з урахуванням 
надбавок, підвищень, додаткової пенсії, ці-
льової грошової допомоги, пенсії за особливі 
заслуги перед Україн ою, індексації та інших 
доплат до пенсії, встановлених законодав-
ством, крім доплати до надбавок окремим 
категоріям осіб, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною), який тимчасово по 
31 грудня 2017 року не міг перевищувати 
10740 гривень; щодо перерахунку пенсії[4].
Варто наголосити, що відповідно до ч. 

3 ст. 22 Конституції України при прийнятті 

новихзаконів або внесенні змін до чинних 
законів не допускається звуження змісту та 
обсягу існуючих прав і свобод[1]. Питання 
таког о недопущення неодноразово було 
предметом розгляду Конституційним Судом 
України. Так, у рішенні Конституційного 
Суду України від 14 червня 2007 року №3-
рп/2007 зазначається: «Звуження змісту прав 
і свобод означає зменшення ознак, змістов-
них характеристик можливостей людини, 
які відображаються відповідними правами 
та свободами, тобто якісних характеристик 
права. Звуження обсягу прав і свобод – це 
зменшення кола суб’єктів, розміру терито-
рії, часу, розміру або кількості благ чи будь-
яких інших кількісно вимірюваних показ-
ників використання прав і свобод,тобто їх 
кількісної характеристики» (абз. 6п. 4 моти-
вувальної частини)»[6]. Конституційний Суд 
України в рішенні від 28 квітня 2009 року № 
9-рп/2009, вказуючи на недопустимість зву-
ження змісту й обсягу наявних прав і сво-
бод, що об’єктивно призведе до погіршення 
становища особи в суспільстві через їх обме-
ження, зробив концептуальне застереження 

Таблиця 2
Вислуга років, що надає право прокурорам на відповідне пенсійне забезпечення*

День звернення Вислуга років У тому числі стажу роботи на 
посадах прокурорів 

по 30 вересня 2011 року 20 років не менше 10 років
з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 

2012 року
20 років 
6 місяців

10 років 6 місяців

з 1 жовтня 2012 року по 30 вересня 
2013 року

21 рік не менше 11 років

з 1 жовтня 2013 року по 30 вересня 
2014 року

21 рік 
6 місяців

не менше 11 років 6 місяців

з 1 жовтня 2014 року по 30 вересня 
2015 року

22 роки не менше 12 років

з 1 жовтня 2015 року по 30 вересня 
2016 року

22 роки 
6 місяців

12 років 6 місяців

з 1 жовтня 2016 року по 30 вересня 
2017 року

23 роки не менше 13 років

з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 
2018 року

23 роки 
6 місяців

не менше 13 років 6 місяців

з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 
2019 року

24 роки не менше 14 років

з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 
2020 року

24 роки 
6 місяців

не менше 14 років 6 місяців

з 1 жовтня 2020 року і пізніше 25 років не менше 15 років
*Складено за [4].
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органам державної влади про те, що неви-
конання державою своїх зобов’язань при-
зводить до порушення принципів правової 
держави, ставить громадян у нерівні умови, 
підриває принцип довіри особи до держави 
(абз. 5п. 5 мотивувальної частини) [9].
У рішенні від 6 липня 1999 року № 

8-рп/99 Конституційний Суд України зазна-
чив: «Служба в міліції, державній пожежній 
охороні передбачає ряд специфічних вимог, 
які дістали своє відображення у законодав-
стві. Норми, що регулюють суспільні відно-
сини у цих сферах, враховують екстремальні 
умови праці, пов’язані з постійним ризиком 
для життя і здоров’я, жорсткі вимоги до 
дисципліни, професійної придатності, фахо-
вих, фізичних, вольових та інших якостей. 
Це повинно компенсуватись наявністю під-
вищених гарантій соціальної захищеності, 
тобто комплексу організаційно-правових та 
економічних заходів, спрямованій на забез-
печення добробуту саме цієї категорії гро-
мадян як під час проходження служби, так 
і після її закінчення (абз. 3п. мотивувальної 
частини). Конституційний Суд України вва-
жає, що ці положення також поширюються, 
зокрема, і на службу ворганах прокуратури. 
Проте ці «пільги» за своєю сутністю насправ-
ді є непільгами, а гарантіями та іншими за-
собами забезпечення професійної діяльнос-
ті окремих категорій громадян, ефектив-
ного функціонування відповідних органів. 
Оскільки для значної кількості громадян 
України пільги, компенсації і гарантії, право 
на які передбачене чинним законодавством, 
є додатком до основних джерел існування, 
необхідною складовою конституційного 
права на забезпечення життєвого рівня (ст. 
46 Конституції України), то звуження зміс-
ту та обсягу цього права шляхом прийняття 
нових законів або внесення змін до чинних 
законів за ст. 22 Конституції України не до-
пускається. Зупинення його дії можливе 
лише за умови введення відповідно до п. 31 
ч. 1 ст. 85 та п. 19 ст. 92 Конституції України 
надзвичайного стану (ст. 64 Конституції 
України)»[10].
Отже, Конституцією України закріпле-

но права та необхідні умови для реалізації 
їх кожним громадянином, у тому числі пра-
во на соціальний захист та достатній жит-

тєвий рівень, яке включає в себе достатній 
рівень пенсійного забезпечення. Це під-
тверджується, зокрема, вищезазначеними 
рішеннями Конституційного Суду України. 
Комплексний аналіз наведених рішень дає 
підстави для висновку, що Конституційний 
Суд України неодноразово вказував на не-
допустимість звуження чи обмеження роз-
міру пенсійного забезпечення осіб, яким 
пенсія призначається спеціальними закона-
ми у зв’язку зі здійсненням особливої діяль-
ності. Тому звуження обсягу існуючих прав 
працівників органів прокуратури, зокрема 
щодо рівня пенсійного забезпечення, є, на 
наш погляд, недопустимим.
Водночас доволі дискусійними є питан-

ня проведення перерахунку пенсій проку-
рорам. Як свідчий проведений нами аналіз 
відповідної судової практикиза адміністра-
тивними справами за позовом до органів 
Пенсійного фонду Українипро визнання 
протиправною бездіяльність та зобов’язання 
вчинити дії щодо перерахунку пенсії праців-
никам прокуратури, відповідач обґрунтовує 
вчинену відмову нормами Закону України 
«Про прокуратуру» від 14.10.2014 р., відпо-
відно до якого перерахунок призначених 
пенсій працівникам прокуратури не перед-
бачено, на відміну від Закону України «Про 
прокуратуру» від 5.11.1991 р.[3].
Так, як вбачається із матеріалів спра-

ви № 264/6409/16-а, позивач звернувся до 
суду з адміністративним позовом, мотивую-
чи свої вимоги тим, що у квітні 2007 року 
набув право на пенсію за вислугою років 
на підставі ч. 1 ст. 50-1ЗУ «Про прокурату-
ру» від 5.11.1991 р. в редакції, що діяла на 
той час, в розмірі 90 відсотків від суми мі-
сячної заробітної плати. 19.10.2016 року 
він звернувся до відповідача із заявою про 
перерахунок пенсії, надавши довідку про-
куратури Донецької області про фактичний 
розмір заробітної плати. Однак Рішенням 
від 28.10.2016 року в перерахунку йому від-
мовлено на підставі того, що згідно зі ст. 
86 Закону України «Про прокуратуру» від 
14.10.2014 р.перерахунок пенсії працівни-
кам прокуратури не передбачено, однак ви-
значено, що умови та порядок перерахунку 
призначених пенсій працівникам проку-
ратури визначається Кабінетом Міністрів 
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України, а станом на 28.10.2016 року відпо-
відного акту не прийнято. Посилаючись на 
ст. 22,58,64 Конституції Українипросив ви-
знати протиправними дії відповідача щодо 
відмови у проведенні перерахунку пенсії 
за вислугу років та зобов’язати відповід-
не управління Пенсійного Фонду України 
здійснити перерахунок пенсії на підставі 
відповідної довідки прокуратури про розмір 
фактичної заробітної плати відповідно до ст. 
50-1 Закону України «Про прокуратуру» від 
5.11.1991 р. (в редакції, що діяла на момент 
призначення пенсії), виходячи з розрахунку 
90 відсотків від суми місячної заробітної пла-
ти без обмежень граничного розміру пенсії.
Своєю чергою, представник відповіда-

ча в судовому засіданні заперечував проти 
задоволення позову та зазначив, що згідно 
зЗаконом України «Про прокуратуру» від 
14.10.2014 року перерахунок пенсії праців-
никам прокуратури не передбачено, однак 
п. 20 ст. 86 цього Закону визначено, що умо-
ви та порядок перерахунку призначених 
пенсій працівникам прокуратури визнача-
ється Кабінетом Міністрів України. 1квітня 
2015 року набрав чинностіЗакон України 
«Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо пенсійного забезпе-
чення», відповідно до якого КМУ запропо-
новано у тримісячний строк з дня набрання 
чинності Законом підготувати та подати до 
1 травня 2015 року на розгляд Верховної 
ради України проект закону щодо призна-
чення всіх пенсій, у тому числі спеціальних 
на загальних підставах. Відповідно до ви-
мог п.5 розділу ІІІ «Прикінцеві положен-
ня» Закону України № 213-VІІІ у разі не-
прийняття до 1 червня 2015 року Закону 
щодо призначення всіх пенсій, у тому чис-
лі спеціальних, на загальних підставах, з 1 
червня 2015 року скасовуються норми щодо 
пенсійного забезпечення осіб, яким пенсії/
щомісячне грошове утримання признача-
ються відповідно до певних законів, у тому 
числіЗакону України «Про прокуратуру». У 
зв’язку з тим, що закон до 01.06.2015 року 
прийнятий не був, тому у відповідача відсут-
ні підстави для призначення/перерахунку 
пенсій за вислугу років.
Суд, розглядаючи дану справу, у своєму 

рішенні ґрунтувався на висловлене у рішен-

нях Конституційного Суду України розумін-
ня сутності соціальних гарантій працівни-
ків правоохоронних органів, зокрема, пра-
цівників прокуратури, відповідно до якого 
зміст та обсяг досягнутих ними соціальних 
гарантій не може бути звужено шляхом вне-
сення змін до законодавства. Відтак, суд 
прийшов до висновку, що при перерахунку 
пенсії працівникам прокуратури має засто-
совуватися норма, що визначає розмір пенсії 
у відсотках, яка діяла на момент призначен-
ня пенсії, а тому внесеніЗаконом № 213-VIII 
від 02 березня 2015 року «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо пенсійного забезпечення»зміни до 
ст. 50-1Закону України «Про прокуратуру» 
від 5.11.1991 р., щодо розміру пенсії у від-
сотках стосуються порядку призначення 
пенсії прокурорам і слідчим у разі реаліза-
ції ними права на пенсійне забезпечення, 
а не перерахунку вже призначеної пенсії. 
Процедури призначення та перерахунку 
пенсії різні за змістом і механізмом їх прове-
дення. Нормами, які визначають механізм 
проведення перерахунку пенсії за вислугу 
років прокурорам, є ч. 13, 18 ст. 50-1Закону 
України «Про прокуратуру» від 5.11.1991 
р., які змін, у зв’язку із прийняттямЗако-
ну № 213-VIII від 02 березня 2015 року, 
не зазнали. Відтак, суд визнав дії органу 
Пенсійного фонду України протиправними 
та зобов’язав провести відповідний перера-
хунок пенсії [5].
Разом з тим, непоодинокими є випадки, 

коли на практиці законодавець та право-
застосовні органи обмеження чи зупинен-
ня пенсійних чи інших соціальних виплат 
пов’язують із відсутністю фінансових можли-
востей держави. Тому, ухваливши аналізо-
вані зміни та визначивши Кабінет Міністрів 
України державним органом, який повинен 
забезпечувати реалізацію права прокурор-
ських працівників на перерахунок раніше 
призначених пенсій, нормотворець надав 
право Кабінету Міністрів України визна-
чати умови та порядок перерахункураніше 
призначених пенсій, виходячи з наявних 
фінансових можливостей бюджету, що за 
висновком Конституційного Суду України, 
викладеному в Рішенні від 26 грудня 2011 
року № 20-рп/2011, узгоджується з функція-
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ми Уряду, визначеними у ст. 116 Конституції 
України[8].
Таким чином, умови та порядок пере-

рахунку раніше призначених пенсій про-
курорським працівникам залежать від соці-
ально-економічнихможливостей держави та 
повинні надаватися в порядку й розмірах, 
передбачених відповідними нормативними 
актами: законами України «Про Державний 
бюджет» і постановами Кабінету Міністрів 
України. На залежність розмірів соціаль-
них виплат і соціальних послуг від фінан-
сових можливостей держави звертав увагу 
Конституційний Суд України й у своїх рі-
шеннях від 19 червня 2001 року № 9-рп/2001 
[7] та від 8 жовтня 2008 року № 20-рп/2008 
[11]. Конституційний Суд України в рішенні 
від 26 грудня 2011 року № 20-рп/2011 [8], 
одним із визначальних елементів у регулю-
ванні суспільних відносин у соціальній сфері 
назвав додержання принципу пропорцій-
ності між соціальним захистом громадян та 
фінансовими можливостями держави, а та-
кож гарантування права кожного на достат-
ній життєвий рівень.

Висновки
Отже, як свідчить огляд судової прак-

тики, питання пенсійного забезпечення є 
доволі дискусійними, зумовлюють чималу 
кількість суперечок, адже у результаті ре-
формування пенсійної системи в Україні 
зазнали суттєвих змін у бік звуження зміс-
ту та обсягу встановлених на той час прав 
працівників прокуратури. На нашу думку, 
при вирішенні даного питання слід керува-
тися виключно нормами ст. 22 Конституції, 
а тому вважаємо, що правове регулювання 
пенсійного забезпечення прокурорів, яке 
разом із їхнім матеріальним і соціальним за-
безпеченням є гарантіями незалежності, по-
требують змін та врахування конституцій-
них положень.
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Banakh S.
СURRENT PROBLEMS OF PENSION 

PROVISION OF PROSECUTOR’S OFFICERS
The article covers the dynamics of the categories 

of pensioners in Ukraine in recent years, including 
pensioners among prosecutors. Legislative changes in 
the fi eld of legal regulation of pensions of prosecutors 
and existing problems are considered. Relevant case 
law is analyzed and conclusions and proposals are 
formulated in the context of ensuring the rights of 
prosecutors to pension provision in accordance with 
constitutional norms.

Keywords: social guarantees, pensions, pension 
recalculation, prosecutors, court decisions.

АНОТАЦІЯ 
У статті висвітлено динаміку категорій 

пенсіонерів в Україні впродовж останніх років, 
в тому числі пенсіонерів серед прокурорів. Роз-
глянуто законодавчі зміни у сфері правового ре-
гулювання пенсійного забезпечення прокурорів 
та наявні проблеми. Проаналізовано відповідну 
судову практику та сформульовано висновки та 
пропозиції у контексті гарантування прав про-
курорів на пенсійне забезпечення згідно із кон-
ституційними нормами.
Ключові слова: соціальні гарантії, пенсійне 

забезпечення, перерахунок пенсії, прокурори, рі-
шення суду.
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